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రచయిత 

జననం 1889, కాశ్మీర (బాహ్మణులు. తండ్రి మోతిలాల్ నెహ్రూ. (ప్రఖ్యాత 
న్యాయవాది. తల్లి స్వరూపరాణి. జన్మస్థానం ప్రయాగ . అలహాబాద్. ఇంటివద్ద 

కొంతకాలం పై వేటు చదువుకొని హారోలో, కేంటిడ్డి విశ్వవిద్యాలయంలోని 

(టినిటి కళాశాలలో విద్య నభ్యసించారు. అలహాబాద్ “హైకోర్టులో న్యాయవాదిగా 
జీవితాన్ని (ప్రారంభించారు. 1918లో ఇండియన్ హోమ్రూల్ లీగ్కు కార్యదర్శి 
అయినారు. 1818 నుంచి అఖిలభారత కాంగెన్ సభతో సభ్యుడుగానున్నాడు. 

1921 లో మొదటిసారి కారాగృహవాసా న్ననుభవించారు. క్షన్పటేక ఎనిమిది 
మారులు శ్రీకృష్ణ జన్మ స్థానాన్ని చూచివచ్చారు. 1929లో కాంగైస్ కార్యదర్శి 

అయినారు. 1980 లోను 1936, 87 లలోనూ కాంగెస్ అధ్యకులయినారు. ఈ 

సంవత్సరం రానున్న కాం(గైస్ అధ్యక్షపదవికి ఫోటీ లేకుండా యెన్నుకొన 

బడినారు. వివాహితులు. భార్య-కమల న్నెహూ-చనిపోయింది. కొడుకులు లేరు. 
ఒక్కతే కుమౌ_ర్తె - ఇందిర గాంధి. చెల్లెం్యడిద్దరు - విజయలక్ష్మీ పండిట్, కృష్ణ 

హాతిసీంగ్ . 

ఈయన గొప్ప (వజాస్వామ్యవాది. ఆంగ్లంలో అనేక (గంథాలను రచిం 

చారు. వీరి రచనలలో స వలుత్ రష్యాను మూ (ప్రచురణలలో (ప్రచురించి 

యున్నాము. విలాసం = ఆనంద భవన్, అలహాబాద్. 
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మా మాట 
మనదేశ నాయకులలో [ప్రపంచ ఖ్యాతి గాంచినవారు జవహార్ 

'లాల్ నెహ్రూగారు. కేవలం రాజకీయ పరిజ్ఞానం కలిగియుండడమే 
గాక వీరు గొప్ప విజ్ఞులు; సంసారమును పొందినవారు గూడను. 
వీరి రచనలలో (పత్యేకత, విశిష్టత వుండుటవలన వాటినన్నిటిని 

తెనుగుచేసి, (పచురింపవ పయత్నించుచున్నాము. 

ఈ మాప్రయత్నమునకు తోడ్పడి, యెందరో యీ రచనను 

(పపంచ పరిణామము) ఆంధ్రీకరించి (ప్రచురింతుమనినను వారి 
నందరిని (తోసిపుచ్చి, మా కనుమతినిచ్చిన (గ్రంథకర్శ కెంతయు 
కృతజ్ఞాలము. అడుగగానే ఆంధ్రీకరించి యిచ్చిన మిత్రులు అను 

వాదకులకు, మా కవసరమగు బ్లాకులకు కావలసిన బొమ్మలగీచి 

యిచ్చిన (శ్రీ బాబురావుగారికి (గుంటూరు), యీ ప్రచురణ కార్య 

(క్రమంలో తోడ్చడిన మిత్రులందరికి కృతజ్ఞులం. 

త్వరలోనే నెహూగారి “ప్రపంచ చర్మితిను 4 భాగములుగా 
(పచురింసనున్నాము. మా ప్రయత్నములకు దోహదమిచ్చి, ఆం(ధ 

భాషాభ్యున్నతికి సాయసడుదురని ఆంధపాఠక లోకము నాళించు 

చున్నాము. 

సిర ంబూూ ల్ 

1-6-1946 Ceo 



ఈ లేఖలను అందుకొన్న 

ఇందిర కే = 



నెహ్రూ మున్నుడులు 

తొలికూర్పుకు 

1928 సంవత్సరపు వేసవిలో నా కూతురు ఇందిర 

హిమాలయపరా పతలలో ముస్పోరియందును చను (కింద 

నమ దేశంతో వుండినపవ్వుడు యో జాబులను అమెకు (వాసి 

నాను. అవి పజేండ్రబాలికకు (వాసిన వ్యక్తిగత లేఖలు, 

శాని, కొందరు మిత్రులు వీటియందు ఏదో సుగుణమును 

గుర్తించి, వమ౭కొాందరు పాఠకోలయెదుట వీటినాంచమని 

నసూచించినారు, ఇతర చాల, బాలికలకు యివి నచ్చునో 

నచ్చవో నాకు తెలియదు. కాసి, యా ఉత్తరాల చదివిన 

వారు [కమ్ముకమంగా యా మన (పపంచము వివిధ తొఖలు, 

జూతులుగలిగిన ఒక పెద్దకుటుంబముని ఛావించగలరు. ఇంతే 

కాకుండా (వాసేటప్పుడు నాకు కలిగిన ఆనందంలో లవ 

భాగమైన చదువరులకు కలుగ గలదను ఆశ గూడ నాకు కలదు. 

ఈ మూట కొంత జంకుతో నే (వా స్థున్నాను, 

జాబులు తటాలున  ఆగివోయినవి, దీర్భ వనప 

ముగిసిపోయింది. ఇందిర కొండలు దిగి, కిందికి రావలసి 

వచ్చింది, 1929 లో ఆమెకు ముస్పోరిగాని, మరియే యితేర 

పర్వత శీతల (పచేశావాసముగాని లభించినదిగాదు, కడ 

పటే మూడుజాబులు '(కొ_త్తయుగాన్ని (పారంభించినన్; 

అందువలన ఒంటరిగా ఆ మూడు ఒక పాటి అ(పస్తుతాలుగా 

వున్నవి, ఇంతకుమించి (వాసేదానికి వనతిచాలదు ; కాబట్టి 

వొటిని గూడ యిందు చేర్చి వేసినాను, 



క్ష 

ఈ ఉత్తరాలు ఇంగ్లీ మలో వుండుటవలన వీటికి అంత 
వ్యా_క్టివుండదసి నాకు తెలుసును, ఆ తప్ప శేవలము నాచే, 

డానికి పరిహారము, వీటిని యితర భాషలలోనికి అనువదింప 

చేయుటయే, 

అలహాబాదు, ( జు న 

నవంబరు, 1929 

మలికూర్పుకు === 

మొదట నా కుమా న్తెను ఉగ్రేశించి ఈ లేఖలు (వాసి 

నాను, ఇతరుల యెదుట యీ లేఖలుంచను నిర్ణయించుకొ నే 

ముందు చాలా సంచేహించినాను, కాని, సహృదయ 

మైన ప(డికా(పపంచము, నహృదయ తమమైన పాఠక 

(పపంచము వాటి కొనంగిన ఆదరము నా నంచదేహముల, 
ఛయముల పారద్రోలి నాకు ఛైర్యమును గూర్చినది, 
కాబట్టి ఈరెండవ ము(దణమున కొన్ని స్వల్పదోపాల నవరణ 

వప్ప మార్పు లేమియు చేయ లేదు, 

ఈ చిన్న పు_స్త కానికి జరిగిన ఆదర, స్వాగతాలవల్ల 

(పీశేపింపబకి ఏటికి మరికొన్ని చేర్చ నంకల్పించుకొ న్నాను, 
కాస్కి అసూయాపరురాలై న యింకొక గృహిణిని (రాజకీయ 

సేవ) చేపట్టినందుననూ, అసె సేవలో నిమగ్నుడనై యుండి 

నందుననూ ఇతరవిపషయాలలో అన క్లితీసుకొననునాకు వసతి 
aa: కస స్. లేకపోయింది. గత క సంవత్సరం చేను నె ని 

ఇ 2046 కు ఇరవై ము[దణాలు అయినవి--- అనువాదకుడు, 



శ 

చెరసాలలో నున్నప్పుడు యా అభీ పాయం మరల కలిగింది; 

అప్పుడు వసతికి, కాలమునకు కొదవ బేక పోయింది, కాని, 

జరసాలలో జాబులు తరుచుగా సాగవు, అదిగాక జెయిలులో 

అవసరమైన వున్తకాలు దొరకవు. ఇంతే కాకుండా అప్పుడు 

అనుదినము హీందూచదేశంలో నూతనచరి(త నిర్భింపబడు 

చుండినది, డాొనికీ అనుగుణ్యముగా నా మాననముగూడ 

చరిత మ కార్య(కమంతో నిండిపోయి యుండినందున, 

మృతగత చరితను గూర్చిన యోచనే నా తలలో (పవేశించ 

లేక పోయినది. కారాగార విముక్తుడనై ఒకవారవు వి(శాం 

తితో మరల అందు 1వవేశించినాను, మరల కొన్ని నెలబు 
దొర్షిపోయినవి, ఈ ఆంగ్రసంవత్సరాది దినమున యీ లేఖల 

సాగించవ లెనని నూతన వత్సర (పతినను బూనినాను, కొంత 

సాగింది కాని, చాలా త్వరలోనే, జనవరి 26వ తేదిన 

ఉన్నట్టుండి, నన్ను విడిపించినారు, గృహచ్చి(ద్రము, (పజూ 

కార్య జలావ _రములు తమ అవేగ [(భమణాలళలో నన్ను 

చిక్కి_ంచుకొని, అటు ఇటు వినరివేసినవి, మరల ఈ ఉద్య 
మము సాగను కారాగార (ప్రశాంతి తదనుగుణ్యమైన 
మానసిక శాంతులకై నిరీవీంచుచున్నాను, 

మధ్య కాలంలో ఇందిర దిన దిన (పవర్ధమాన మగు 

చున్నది; ఇంశెంతకాలపోా ఎదుగగల ఆమె విజ్ఞానంతో 

సమానంగా నా [వాతల నడక సాగించ లేనేమో |! 

క. | జవహర్లాల్ నెహూ, 
ఆకోబర్, 1981 

వక 
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జవహర్లాల్ నెహ్ఫూ కుమార్తె ఇందిరకు వ్రాసిన లేఖలు 

ప 

1. ప్రకృతి పుస్తకం 

మనం యిద్దరము ఒకచోట వున్నప్పుడు అ నేక విష 

యాలను గురించి నీవు (ప్రళ్నిస్తుంకే నేను (పత్యు_త్తరాలు 

యిస్తూవుండేవాడిని, ఇప్పుడు నీవు ముసోరీలో నేను అలహో 

చాదులో వుండటంచేత ఈ పరన్పరసంభాషణలకు వీలులేదు, 

కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మన భూమినంగతి, డాని విభాగాలైన 

చిన్న-పెద్ద -జేశాలవిషయం (వాస్తుంటాను, నీవు కొద్దిగా 

ఇంగ్లండు, హిందూ బేశచరి[త్రలు చదినియున్నావుకడా! కాని 

యీ విశాల భూఖండంలో ఇంగ్రండు ఒక స్వల్పద్విపము,, 

భీందూ దేశం ఒకపాటి పెద్దదై నా ఒక తు[దభాగ మే, ఇక' 

యా మన [పపంచకథను గురించి కొంచెమో, గొపహ్వో 

శెలునుకోవాలంకు మన జన్న దేశాన్ని గురించి "మాత్రమే. 

-ఇెలుసుకొం కు వాలదు, భూమండలంలో వుండే నివిధఖంజా 

లను గురించి, అందు నివసించే (ప్రాణికోటిని గురించి గూడ 

శెలిసికోవలసి వుంటుంది. 
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ఈ జాబులలో చాలా నస్వల్చ్పంగామా[త మే చెప్పగల 

ననుకొంటాను, కొని యికొద్ద్ నీకు అనుర కక్షిని గూర్చి యీ 

[ప్రపంచమంతా ఒక్క_కేనని తోపజేసి, అందు నివసించే 
యితర[ప్రజలు నీ సోదరీ సోదరులని భావింపజేస్తుం దని నా 
విళ్వానం, నీవు పెరిగి పెద్దదాన వై నతి ర్వాత యీవిషయ మై 

"పెద్ద పెద్ద పుస్తకాల చదువుకొందువుగానిలే ! ఇవి నీవు 

చదివిన క థలన్నింటికం కొ ఎక్కు_డు మనోజ్ఞంగా వుంటవి. 

మన భూమండలం చాలా పురాతనమైంది, కొన్ని 

“కోట్లకోట్ల సంవత్సరాల (ప్రాయఫుదని నీకు తెలియనే తెలు 
సును డా ! ఎంతో కాలం గడచేవరకు దినిమోద (స్రీలు 

గాని, పురుషులుగాని నివసించ లేదు. మానవులకు ముందు 
జంతువులు [1పభవించినవి, ఇక యీ జీవరాశికి ముందు, 

వైతన్య(పకృతినే యెరుగని ఒక దీర తరకాలం గడచి 

పోయింది, ఇప్పుడు (ప్రాణికోటితో యింత |క్రిక్కి_రిసి వున్న 
యీ భూమి ఒకప్పుడు జీవళూన్యమని భావించడం దుష్క్ల 

ళమే శై కాని వీటిని గూర్సి నిశితదీర్ధంగా పర్యాలోచించిన, 

పరిశీలించిన శా స్రైజ్ఞులు, ఒకప్పుడు యా భూమి (పాణి 

నివసించేదానికి వీలుకానంత ఉష్టంగా వుండిందని చెబు 

"తారు. వాద వాసీన ఫ్రుస్త కాలు చదివి, రాళ్లను, ఫాసిల్పును- 

'అంశు పురాణ పాపాణాంతర్లత జీవఅ_స్థిపంజరాలను-చూ స్టే 

ది నిజమేనని మన్గకు గూడా తెలు స్తుంది, 

చరిత్రను నీవు వు_స్హకాలలో చదువుతున్నావు, కాని 
పాతకాలంలో -' మనుష్యులే లేనప్పుడు - పుస్తకాలు 
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(వాయడం ఎలావానగుతుంది ? ఇక ఏమిజరిగిందో ఎలా 

తెలుసుకోగలము ? వూరే కూర్చొని వూహల అల్ల లేము 

గదా | అ బేవీలై వుంకేు మన యిచ్చానుగుణ్యంగా వ్రూహాల 

సాగించి, మసకు నచ్చిన అద్భుత వింతగాథల సృష్టించి 

యుందును. .అయితే అది అప్పుడు మనకు తెలిసిన విష 
యాలమిద అధారపడియుండదు కాబట్టి, యథార్థ మైనదిగా 
వుండదు, ఆ దూరపు దినాలలో (వాసిన ఫున్తకాలు లేక 

పోయినా అదృష్టవశాత్తు, పుస్తకాలు తెలిపినంత విపు 

లంగా - విస్పష్టంగా విషయాన్ని తెలుపగలిగిన యితర వస్తు 

వులు కొన్ని వున్నవి, రాళ్లు - పర్వతాలు - సము[డాలు - 

నమ్మ తాలు - నదులు - ఎడారులు - శిలాగర్భస్థ పురాతన 

జంతు అ_స్తిపంజరాలు- మొదలై నవే మనకు భూమియొక్క 

ఆదిమ చారిత్రక (గంభాలు. ఈకథను "తెలుసుకోవాలంశే, 

ఇతర జాతుల పు క్షకాలను చదివేదానికంకె, (పకృతి(వాసి 

వుంచిన యా భూరి్నిగంథాన్ని చదవడమే సత్యమార్ల 

మాతుంది, ఈ రాళ్ళ - రప్పల మూలాన యీ గాథను 

చదువను నీవు గ్వరగా (ప్రారంభించాలని నా అభిమతం, 

అది ఎంత అకర్షణీయమో వూహించుకో! జారీలో కొండల 

(పక్క_ల పడివుంటే (పతి చిన్న రాయిగూడ (పకృతి ఫు న్తశంలో 

ఒకచిన్నపుట! చదువను సీచేతనై లే, అది కొంత విషయాన్ని 

నీకు చెప్పగలదు, ఏ భాపనుగాని చదువాలంటపే డాని 

వర్ష (క్రమం మొదట తెలియాలగ(డా? అమే (పకృతి 
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కథను, దాని వు స్హకాలెన యీ రాయి, రప్పలను చదవవ లె 

నంకే సీవ్ర ముట్ట మొదట (పకృతి అకు రాల 'నేద్చుకోవ లెను, 

బస్ప్సటి కే యీ చదును కొంత నికు వచ్చుననుకొంటాను, సిక 

అది మూలలు, మొరికలు లేకుండా గుం[డంగా, నున్నగా 

(పకాళించేటట్లు ఎలాఅయింది * ఒక పెద్దరాయిని పగుల 

గొట్టిలే (పతిముక్కా_ మురికలతో గరకుగావుంటుంది, అది 

అప్పుడు గుం[డాయివాదిరి వుండ నేవుండదు, త ర్యాతి 

యీ చిన్న గుండ్రాయి ఎట్లా నున్నగా గుండ్రంగా 

తళతళలాడేటట్లు అయింది? నికు మంచి దృష్ట్రవుండి, 

ఆస_క్తితోవించే దానికథ అది చెబుతుంది: ఒ కానొకప్పుడు- 

చాలాకాలం నాడు కావచ్చును- నీవు పగులగొట్టిన రాతి 

ముక్క_వలెనే అదిగూడ గరకుగా, చాలా ఎగుడుదిగుడు 
లతో కాంతి హీనంగా తాను వున్నానని అది చెబుతుంది, 

బహుశా మొదట అది ఒక గుట్టపారాన్ని అంటుకొొనినుండి 

వుంటుంది, ఆ తర్వాత వాన వచ్చి, (కింది లోయలోసికి 

కొట్టుకొనివచ్చి కొంత సెలయెటిలో చేరింది, ఆ (ప్రవావాం 

దాన్ని నెట్టుకొని నెట్టుకొని వచ్చి, ఒక చిన్నవటిలో దించింది. 

ఆ చిన్నవద దాన్ని ఒక పెద్దనదికి గొనిపోయింది. ఈ 

దూర(ప్రణయా ణాన్ని, యీారాయి (ప్రవాహం౦ంవెంట నదీ 

భూభాగంమిాద దొభ్లతూచేసివుండిన, మొరికలు అరిగి గుం[డ 

న శాంతివంత మైంది, ఈవిధంగా అది నీవ్రచూచిన గుం|(శా 
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యి అవుతున్నది. ఎట్లో, ఆ నది దీనిని ఇక్కడ దిగవిడిచి 

పోయింది; కాబస్రే నకు అది కనబడింది. దానినేగాన, నదీ 

[ప్రవాహం ఇంళా మోసుకొనిపోయివుంకుు, అది ఇంకా 

చిన్నడై - చిన్నడై చివరకు యిసుక శేణువై పోయి, పిల్లలు 
షా యా అక్ cn 

గూళ్ళు కట్టి - ఆడి-ఆనంద విహారంచేసే నము[దతీరంలో తన 

సోదరులతో కలిసివుండేది. ఒక చిన్న గుం(జ్రాయే యింత కత 

చెప్పగలిగితే, పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు, పర్వతాలు, మనచుట్టూవుండే 

ఇతర వస్తుజాలంనుంచి ఇంకా మన మెంత నేద్బ్చకోగలమో! 

rm] 



2. ఆదిమచరిత్ర రచనా విధానం 
నిన్నటిజాబులో భూమి ఆదిమచరి[ితను తెలుసు 

కో వాలం జు (పకృతి పుస్తకాన్ని చదువాలని చెప్పినాను 

గదూ + సీచుట్టూవుండే నమ నము - రాళ్ళు, కొండలు, 

లోయలు, నదులు, నము[ దాలు, అగ్నిపర్వతాలు ఆఫుస్తక 

భాగాలే! ఆప్రుస్తకం నీమోల తెదవబడేనున్నది గాని, 
మనలో వ కొద్దిమందో దానిని గమనించనో, చదువనో 
(ప్రయత్నం వేస్తున్నారు, దానిని చదివి, అర్హంచేసుకోను మనం 
'నేద్చకొనివుం శు, అది ఎన్నో అద్భుత గాథలను చెప్పగలదు! 

ఈ రాతి ఫుటలళోవున్న కథలు చాలా రామణీయ కాలు, 

మనభూమిషపె ఎట్టి ప్రాణిగాని నివసించని ఆదూర పృ 

కాలాన్ని గురించి యీ(ప్రకృతి ఫున్తకంనుంచే తెలుసుకో 
వలెను. ఆచరిత చదునగాచదువగా (పథమజంతుగణం 

దృగ్గోచర మై, ఆతర్వాత మరికొన్ని జంతువులు కాన్సి_స్తవి, 
వీటి అనంతరం (స్రీవ్రదషులు వస్తారు, కాని, వారు నేటి 
(ప్రీ పురుషులకు చాల భిన్నంగావుండి, జంతువులకు వారికి 
అన్హు భేదంలేకుండా, [కూర ఆరణ్యకులుగా వుంటాడు, 
(క మేవీ అనుభవం సముపాన్టించుకొని, యోచనాశళ క్రిని 
ఉపయోగించను (పారంభిసారు, ఈ యోచనాళ కి వారి 
కిని, జంతున్రలకును మధ్య యథార్థ భే దాన్ని కల్పి స్తుంది, 
భూరితమములు, [క్రూర తమములును అయిన జంతువులకం కే 
శక్రియుతులుగా వారిని చేసే అసలు శే అది! ఇప్పుడు 
ఒక పెద్దవనుగు పై ఒకచిన్న మనివీ కూర్చుండి, తనయిస్ట్ర 
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(పకారం డానిచేత చేయించుకోవడం నీవు చూస్తూనే 

వున్నావు, ననుగు బలవంతమైన భూరినత్వం అనటమే 

కాకుండ" దానిమెడ్యప కూర్చొని దానిని లొంగ దీసుకొ నే 

మావటివానికంబ ఎంతో బలకారి మానటివాను 
వివేచనాశ క్రి కలిగియుండుటవల్ల నే. అతడు యదమాాసి 

కాగా వనుగు వానిన అవుతున్నది, ఇ మని 
వీలో 6:౫ యోచనెస క్రి ఎదిగేఫొలది అతని విజ్ణాన ము, 

"తెలివివేటలు 'పవగినపి, నిప్పును సేది, భూమినుని ్ న తని అక! 

రాన్ని పండించుకో నేది, గర నేసి ధరిం వేడి, Hey [1 నివ 

సించేడి-ఇలాంటివి చాలా సంగతులను కసి షట "యు, అ నేక 

స్రీ వుతమషులు ఒకటిగా నినసి*చఎవాడ; ఇ'దీ మొదటి 

పట్టణాలకు అంకురము, ఈ ప్టణ నిర్భాణ"నికి పూర్వం, 

మానవులు ఒకచోటునుండి ఇంకొక-వోటికి (క్రుమృరు సరా, 
బహుశా ఒకవిధమైన గుజారాలలో శావురం చేస్తుండే 
వారు, ఆ దినాలలో తమ అహారపదారొలను భూమిలా! 

పండించుకోవ డం పాసాకు 'గెలియదు. కా బట్టీ బయ్యంగాని, 

రొట్టెలు చేసుకోను గోధుమలుగాని వారికి లేవు, నాడు కు*ర 
గాయలుగూడ లేవు, నేడు మనం తినేవి చాలవరకు వారి! 
తెలియనే తెలియవు, బహుశా వారు కొన్ని అడవిశాయల 
గింజెల, దుంపలను తినేవా చేమోగాన్, (పథానంగ వారు 
చంపీన జంతువుల నూంసనంమోదచే ఆధారపడి వుండివ్రంజాలి, 

పట్టణాలు ఎదిగినకొలది, (ప్రజలు అనేక శిల్పాలు అల 
వరచుకొన్నాత; (వాసేదిగూడ నేవ్చకొన్నాలు కాని, బాలా 
శాలంనరకు (వాసేచానికి కాగితం లేనందున భోజవృత 
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పకాల( బెరడు) మీదనో, తాళప[తాలమిదనో (వాసేవాళ్లు, 
[వాయలా, భోజవృమోన్ని ఇంగ్టీ ములో బర్ అంటా లేమో! 

ఆ పూర్వదినాలలో తాటిఆకులమోద (వాసిన పూర్తిఫున్త 

కాలు, కొన్ని (గంఛశాలయాలలో ఇప్పటికిని యిం కావున్నవి, 
ఆ తర్వాత కాగితం వచ్చింది, దానితో (వాతగూడ సులభ 
మైందిగాని, అచ్చుకూటాలు లేనందున, యీ దినాలలోవ తె 
ఒకేముఖంగా వేలకొలది (పతులు ఉత్ప త్తిచేసేచానికి వీలు 
లేకుండా న్రుండేది, ఒకపు_స్తకాన్ని ఒకసారి[వాసి, దాన్నే 
దీర్హశ్రమతో చూచి వ్రాసుకొంటుండే వాళ్ళు ఇలా ఎన్నో 
ఫ్లున్తకాలు వుండ లేవుగడా ! ఒకప్రు నక వి_కేత దగ్గరకు 
వెళ్ళగానే సు స్తకం లభించదు; చూచి (నాసియిచ్చే వుని 

వీని సీను కుదుర్చుకొని పుస్తకాన్ని తయారు చేయించు 
కోవాలి, దీనికి చాలాకాలం పేది, కాని అదనాలలో 
మహాద్భుతంగా (వాసేవాళ్ళు, కప్పటికిసాడ వారి చేతి 
(వాతపు న్తకాల (పతులు, అందచందాలని, చాలావున[(గంభా 
లయాలలో నున్నవి, పాందూ దేశంలో, ముఖ్యంగా సంస 
తము పారసీకము, ఉదదు భాషలలో యిట్టిఫపు న్తకాలు 
చాలానున్న ని, సాధారణంగా యూ (వాయన గాం(డ్రు పుటల 
అంచులలో చుట్టూ పుప్పపతతోర ణాలు మొదలై న చితా 
లను కళాపూర్ల్ణంగా, మనోజ్ఞంగా చీ తించేవాళ్ళు, 

పట్టణాల వ్యా ప్పితోగూడ భిన్న "దేశాలు, భిన్న 
జాతులు వర్పడినవి, ఒశకేచేశంలో (పక్కపక్కన నివసించు 
చుందన (ప్రజలు ఒకరినొకర బాగా తెలునుకోగలిగినారు, 
బ్రతరచేశాలలో ' వుంజేవారికంకు తామే అధికులమని 
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భావించి, బుదిహీనంగా వారితో పోరాడు దుండినాతు. 'ఓళి 
నొకర చంపుకోవడం, మానవుడు చేయదగిన ెలివితక్కు. 
వలలో మొదటిదని, అప్పటివారు గాని, యిప్పుటివార గాని 

(గహించుకో లేకున్నారు. ఈ మారణం ఎవరికినీ మేలు 

ఈ ఫురాతన దేశాల, పట్టణాల వృత్తాంతం తెలిసికో 

వాలంశే ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్ని పాతపు స్తకాలు లభి నవి. 
అవి చాలినన్ని లేకపోయినా ఇతరఅంశాలు మనకు సాయవడ 
తవి, అదియుగ రాజులు, సార్యభాములు వారివారి పాలనా 
వివరాలను రాళ్ళమిోాద, _స్తంభా లమోద చెక్కించి పెట్టినాభ, 
పు స్తకాలు దీర్ణ కాలం మనవు; కాగితాలు చీకి, పురుగులు 
తిని జీర్లించి పోతవి; కాని రాళ్ళు కలకాలం నిలువగలవు, 
అలహాబాదు కోటలో అళోక చకవ ర్లి నిర్మించిన "పెద్ద 
'రాతికంబము నీకు జ్ఞాపకమున్న దనుకొంటాను, అనేక వేల 
వండ్ల(క్రితం భారత ే శాన్ని పాలించిన గొప్ప సామాట్టు 
ఈ అశోకుడు, ఆయననం బేశం ఒకటి యా _న్తంభంమిోద 
మలిచివున్నది, లక్నో పురాణ వ స్తుుపదర్శనశాలకు పోయి 
భూ స్తై, యిట్టి చెక్క డాలుం జే రాళ్లు అక్కడ బాలా కని 
వీ సవి, 

——ి 

వివిధ దేశాల పురాతన చరి|త మనం చది వేటప్పుడు 
చాలాకాలానికి ముం చే-అం శే యూరఫు బే శాలు అటవిక, 
అనాగరిక జాతులతో నిండియుండిన దినాలలోశే మైనా, 
ఈజిన్ట్ చేశాలు నెర వేర్చిన అద్భుత కార్యాలు (ప్రన్ఫుటంగా 
గోచరి_న్తవి,శ క్రి పదమై, సకల శ్యర్యాలతోతులతూగసచూ, 
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రామాయణ మహాోభార తాది ఉద్ద)ంభాలనృఫించిన "కాలం 

నాటి హిందూ చేశ చరిత్రను నీవు చదివి, ఆనందించగలను, 

ఇక ఇప్పుడో ? మన దేశం దరిదభెడన మైపోయి వి చేశీయుల 

ఏలుబడి (కింద పడివున్న ది, మన దేశంలోగూడ మనకు స్వాతం 

(త్యం లేదు, మనం స్వేచ్భానుసారంగా వదీ చేయలేము, 

ఈస్థితిలో వున బేనం నడా వుండ లేదు, బహు ళొ మసం కష్ట, 

పడి (ప్రయత్ని స్తే మన దేశ దాన్యబంధాన్ని నడలించి, 

బీదప్రజలస్థికి బాగుచేసి నేడు యూరవు ఖండము! వున్న 
కొన్ని చేశాలమాదిరగి మన దేశాన్ని గూడ సౌఖ్య|పడమైన 

డానినిగా చేయవచ్చును, 

'ఈతూరి జాబులో భూమి సుట్టుపూరొసి త్తఠాల రామ 

ణజీయకగాథ మొట్ట మొదటనుంచి |ప్రారంభిస్వాను, 



8. భూమి పుట్టువు 
భూమి సూర్యునిచుట్టూ, చం(దుడు భూమిచుట్టూ 

తిదగుతుంటారని సీకు తెలియునుగడా ! భూమినూదిరి 

సూర్యునిచుట్టూ తిరిగే యతరగోళాలు చాలా వున్నవసిగాడ 
"తెలుసునుగచా ! వీటిని, మనభూమిని సూర్యనం బంధ మైన 

(హో లంటారు, చం[దుడు భూమిని అంటుకొని (ేలాడు 

తుంటాడు; కాబ్సు చం(దుని భూవమ్య్యూధారి అంటారు, ఇతర 

(గహోలకుగాడ ఇట్టి అనువార ఉఆప్మగ హోలున్నవి, సూర్యుడు 

యితేర(గహోలు, వాటి ఉప(గహోలు అన్నీ చేరి నిత్యం కల కల 

లాజే ఒకకుటుంబం ; దీనినే సౌరకుటుంబం - సౌరవిభానం- 

అంటారు. సౌర అంశ సూర్యశ'బ్ద విశేషణం, అనంత [గవా 
రొసికి సూర్యుడు జనకుడు; కాబ ్ట్లే దానికి సౌరకుటుంబ 

విధానం అంటారు, 

'రా(తిపూట వేనకువేలు నక(తాలు ఆకాశంలో కని 
వీ నవి, ఏటిలో (గహోలు బహుస్య్టల్బ సంఖ్యాకములు, వాటిని 
నతు(తాలని అననే అనరు. (గహం వదో, నతతం వదో 
నీవు తెలునుకోగలవా ! నమ్యకాలతో పోల్చిచూస్తే మన 
భూమివలెనే యీ (గ్రహాలు గూడ చాల చిన్నవి; అయితే 
మనకు చాలా నమిపంలో నవుండటంచేత యివి “పెద్దవిగా 
కనబడుతున్నవి, ఇశ్లు మనకు అత్యంతం దగ్గరగా వుండటం 

చేత పరిమాణంలో కందువు(ప్రాయుడు అయినా చం(దుడు 

పెద్దగా కాన్ని నున్నాడు, నత(తాలను, (గవోలను కనుగొనే 
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సులభ మైనవిధం, ఆవి మినుకు మినుకుమంటున్నవో శ్రేదో 

చూడడమే! నతు(తాలు మినుకు మినుకుమని చలి స్తుంటవి; 

(గహోలు నిలబడి (పకాళి నవి, దీనికి కారణం - (గహోలు 

నున సూర్యనినుండే కాంతిని (గహించడ మే! (గహోలలోను, 

చం(దుడిలోను మనం చూచేది వాటిపై (ప్రతిబింబించిన 
సూర్య శాంతే ! అసలుచుక్కలు మన సూత్యనివంటివి, అవి 
గూడ అత్యుప్పంగా మండుతూ వుండడంచేత స్వయం (కాళి 

తాలు, అసలు నంగ తేమిటం శే, మనసూర్యుడు గూడ ఒక 

నత[తమే ! సూర్యమండలం మనకు దగ్గరవుండడంవల్ల 
జ్వలించే గోళంవ లె పెద్దదిగా గోచరమగుచున్నది. 

మనభూమి సూర్యకుటుం టానికి, అంశు సౌరవిధా 

నానికి, జెందింది, మనం భూమి చాలా పెద్ద దనుకొంటాం; 

దాన్ని మన తుద పరిమాణాలతో పోల్సిచూ స్తే అడి పెద్ద దే! 
వేగంగాపోయె ఒక |యుయినులోగాని, స్ర్రిమరులోగాని 

[(పయాణం చేసినప్పటికీ భూమి ఒక భాగంనుండి ఇంకొక 
భాగానికి పోవాలంకు వారాలు, నెలలు పడతవి, భూమి 

మన శెంత పెద్దదిగా కనిపి స్తున్నప్పటికిన్ని ఇది వాయుపథంలో 

(వేలాడుచుండే ఒక ధూళిరేణువే ! సూర్యుడు మనకు కొన్ని 
కోట్ల మైళ్ళదూరంలో వున్నాడు. నకు(కాలు ఆపైన ఇంకా 
బాలా దూరంలో వున్నవి. 

నతు.(కాలనుగూర్చి విమర్శించే ఇాస్రైకోవిదులు, 

చాలాచాలా కాలానికిముందు భూమి, ఇతర (గ్రహాలు 

శ కని భాగాలుగా వుండినవని చెబుతారు, ఇప్పటి 
॥ బాతు అష్ముడుగూడా సూర్యుడు మహాదార్యు ణంగా మండే 
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జ్వలిత పదార్థంగా వుండినాడు, ఎట్లో సూత్యనినుండి కొన్ని 

ముక్కలు విడబడి గాలిగుండా దూరి పడినవి, కాసి, అవి 

వాటి జనకుడై న సూర్యుని నంబంధము బొత్తిగా వదలించుకో 

లేక పోయినవి వదో ఒక మూాకుతో కట్టి వేసినట్లు అవి 

సూరయ్యనిచుట్టూ తిరిగాడుచునే నున్నవి. మోకుతో పోల్చిన 
యీావింతశ_క్టి చిన్నవస్తువులను పెద్దవాటివై పుకు లాగు 

తుంది. ఈశ స్తే వస్తువుల భా రానుగుణ్యంగా వాటిని [క్రింద 

బడేటట్లు చేసేది, మన సమిపంలో వుండే పెద్దగోళం భూమే 

కాబట్టి, మనదగ్గరవుండే (ప్రతిదానిని అది ఆకర్షి స్తున్నది, 

ఇతర ఖండాలవ అనే భూమిగూాడా సూర్యునినుండి 

విరిగి బయటపడింది. ముదట (ప్రచండోప్లవాయువులు డాని 
చుట్టూ నేగుతుం కే భూమి వాలా వేడిగా వుండివుంటుంది, 

కాని, ఇది సూత్యనిక ౦కు అత్యంత సల్బ్పమైంది. కాబట్టి 

త్వరలోనే చల్లారను (ప్రారంభించింది. సూర్యుడుగూడా 
చల్లారుతున్నాడు, కాని అందుకు కోట్లతర బడి సంవత్సరాలు 

పడుతుంది, భూమి తొందరగానే చల్లారింది, వేడిగావుండి 

నప్పుడు ఎట్టిజీవకోటిగాని-మనిషి, జంతువు, చెట్టుచేమ ఏమి 

గాని-భూమిమోద నివసించి యుండదు గదా! అప్పుడు అన్నీ 

దహించుకొని వోయివ్లంటవి, 

సూర్యభాగం వూడిపడి భూమిఅయినశక్లై ఒకభూ 

ఖండంపిరిగి జారిపోయి చం(దుడు అయింది, అమెరికా 

జపాను దేశాలమధ్య యిప్పుడు శాంతమపహానము[బ్రం 

(పసిఫిక్) అనబడే పెద్దసొట్టనుండి వీడిపోయిన ముక్కే 
చం(దుడని చాలావుంది శొస్ర్రజ్ఞ లంటారు, 
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ఇట్లు భూమి చల్లార నారంభించింది; దీనికి చాలా 

కాలం పట్టింది, (క మేణా భూమి పె భ'గ(ం చల్లారిపోయింది 

గాని, ఇంకా లోగర్భం మండుతూనే వున్నది. ఇప్పటికీ 

ఒక బొగ్గుగని లోపలికి దిగి, (క్రిందికి పోనుపోను వేండం 

ఎక్కుతూ వుంటుంది. భూగర్భం లోపలికి, యింకా లోతుకు 

పోగలిగినట్లయి తే బహుశొ, అక్కడ యింకా ఎరగా 

మండుతూ నే వుండవచ్చు, చం[దగోళం చల్లార నారం 

భించిి భూమికంకు వాలా చిన్నది కాబట్ట, భూమికంళకు 

త్వర గా చల్లారింది, చం[ద్రున్నిశె త్యం ఆహ్లాదకరంగా 

వుంటుందిగదూ | అందుకే చం[దుని రీశాంశు డంటారు, 

బహుశా, హిమ[పబేశాలతోను, హిమవాహినులతోను 
చం[దుడు నిండివుంటాడు, 

భూమి చల్లారినప్పుడు వాయుమండలంలో వ్యాపించి 

యుండిన ఆవిరులన్నీ ఘనీభవించి, నీరై, వానగా (క్రిందకు 

దిగివుంటవి; ఆదినాలలో (బహస్హిండ మైన ధారగా, నిరంత 

రాయంగా ఛాలాకాలం కురిసివుండాల, ఆనీరం తా భూమి 

పల్లములను నింపింది; కనుకనే నము[దాలు, మహానము 

(దాలు ఏర్పడినవి, 

భూమి, భామితో బాటు నము దాలు చల్ల బడినకొలది, 

భూమిపై న సము(దాలలోను జంతురాసి వుట్టి సెరిగేడానికి 
పీ'లెంది, ముందుజాబులో భూమిపైన జీవకోటి (పారంభ 
దశను చర్చిస్తాం, 



4. ప్రథమ బీవజంతువులు 

పోయిన జూబులో, 'చాలాశకాలానికి ముందు, భూమి 

ప్ జీవజంతువుగాని నివసించేదానికి వీలుగానంత వేడిగా 

వుండినుంజాలని తెలుసుకొన్నాము. ఎప్పుడు భూమిపైన 

(పాణోత్స త్రి అయింది + ఆడిమ[(పాణి ఏడి? అన్నది ఇవాలా 

ఆకర్ష ణీయమైన (వశ్నే. కాసి, చాని (వత్యు_త్తరంమూాత్రం 

చాలా క్లిష్టమైంది. మొదట (పాణం (చైతన్యం) అంశేే 

ఏమిటో పరిశీలిస్తాం. మనుష్యులు - జంతువులు (ప్రాణులని 
బహుశా సీను చెప్పవచ్చును, కాని, చెట్లు - పొదలు - 

ఫువ్వులు - కూరగాయ పాదులు, వీటి నంగ లేమిటి? నిజానికి 
అవిగూడ నివసిస్తున్నవి. అవి ఎదిగి, నీరు (తాగి, గాలి 

పీల్చుకొని, చివరకు చచ్చిపోతున్నవి. జంతువుకు చెట్టుకు 
(పథాన భేద మేమిటం కే, చెట్టు ఒకచోటు నుండి ఇంకొక 

వోటుకు కదలదు. లండకా నగరంలో “క్యూ” ఆ రామంలో 

సిక్రు కొన్ని -మొక్క_లు చూపినా, అవి జ్ఞాపకం వున్నవా 1 

ఈ ముక్కలు (ఆర్ చిడ్ప్-పిచ్చర్ ) (వత్యతుంగా యోాగ 

లను తినివే స్తవి, ఇక, స్పాంజివంటి మెత్తటి జంతువులున్నవి, 

ఇవి సము[ద్రఫుటడుగును అంటిపెట్టుకొని వుండి, చలనమే 
ఎరుగను. ఒక్కొక్కప్పుడు ఒకవాణి జంతువో- వృత మో 

చెప్పడంగూడ చాలాక ఫ్రం, పీన జంతునా స్ర్రంగాని, వృతు, 

శాశ్ర్రంగాని చదివి కే, అటుపూ ర్లిగా జంతువుకానటువంటి 

ఇటు చెట్టుగాని "కానటువంటి వింతజీవులను గూర్చి తెలుసు 

కోొంటావు, 

2 
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రాళ్లు రప్పలక్కు బండలకు గూడ ఒకవిధమైన జీవం 

వున్న దని, అవీ ఒకవిధమైన బాధను అనుభవి న్లవి అని 
కొందరు చెబుతారు, కాని, ఇది చూడడం చాలా దుర్ధృటం. 

జనివాభో, మనలను చూడవచ్చిన ఒక పెద్దమనివీ-బహుశా 

'నీకు జ్ఞాపకం వున్నదనుకొంటా, అయనే ఇప్పుడు స్యర్గీయుడు) ' 
జగదీశ చం(ద్రబోసు - తన పరిశోధనలమూలకంగా, వృతు 
జాతికి చైతన్యశక్తి విశేషంగా వున్నదని నిరూపించి 
నాదు, ఇంలే గాకుండా, రాళ్ళకుగూడ కొంతేజివం వున్నదని 
ఆయన విళ్వానం. 

చమూాచినావు గదూ, ఏవ స్తువు చేతనమో, ఏవ స్తువు 
అచేతనమో చెప్పడం సులభమైన పనికాదు, కాని, (వస్సు 
తానికి రాళ్ళను వదలివేసి, వృతాలు, జంతున్రుల నంగతిని 
గురించియోచినాం, చేడు జీవగణం అనంతేసంఖ్యగా వున్నది, 
అవి విఖన్నాలు, శ్రీ వురుమ లున్నారు, వారిక్ కొందరు 
తెలీవై నవారు, మరికొందరు తెలివితక్కువవారు, ఆత ర్వాతి 
జంతువులలో ఏనుగు, కోతి, చీమలవ అ అతి మేధావులు, సంక 
కొన్ని చాలా బుద్ధిహిన మైనవి వున్నవి, చేపలు, నము[ద్రంలో 
వుండే ఇతరజీవకోటి జీవవిభానంలో ఇంకా అధనవుకత్షకు 
హాంచే వున్నవి, ఈ అధమకకులో అడుగున స్పాంజి, పాగు 
వంటిచేపలు (జెల్లి ఫిష్) క్షివున్నవి, ఇవి నగం జంతువు 
సగం చెట్టు, 

ఈ వివిధ భిన్న అనంత జంతుగణం అంతా ఒక 
సమూహంగా ఉన్నట్లుండి ఒకే కణంలో ఉత్పన్న మైనదా? 
"లేక, (క మేవఫీ ఒకదాని వెంబడి ఒకటి రూపొందినదా అశే 



(పథమ జీవజంతువులు 19. 
ఉ 

విషయాన్ని తెలుసుకోను మనం యిప్పుడు (ప్రయత్ని స్తాం: 

ళో 

య్ wh. గ; 

wr ilhs Fr 

శ le 
ర్స్ 

పాషాణాంతర్లత మైన ముక్కు. (ఫాసీలొ) 

ఇది ఎట్లా కనుకో_వడం? ఈ (పాచీన యుగాన్ని గూర్చివ 
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'సృక్రమపు స్తకా లేవీలేవు, ఇక (ప్రకృతిపు న్తకమెనా తోడ్సడ 
గలడా? ఇజే మనకు ఆధారం. (ప్రాచీన పాపాణాంతేర్షత 

మైన కొన్ని జంతు అస్థికలు మనకు కనబడుతున్న వి, వీటిశే 
ఫాసిలుఅంటారు. చాలా చాలా కాలానికి ముందు, అం పే- 

యా రాళ్లు రూవొందుచుండిన దినాలలో, మనకు కనబడిన 

రా ఎముక లజంతువులు నివసించి వుండాలని మనం చప్ప 

వచ్చును, ఇట్టి ఫాసిల్చును - చిన్నా పెద్ద వాటిని, అ నేకంగా 

' లండక౯ నగరంలోని సౌత్ శెన్సింగ్ ట౯ ఫురాణవ స్తు 

. దర్శన శాలలో సీను చూచి వున్నావు. 

వదైనా ఒకజంతువు చనిపోగానే దాని మె ౫4 
మాంసభాగాలు అతి త్వర గా చెడీపోతవి, కాని, దాని ఎము 

"కలు మాతం వాలాకాలం నిలిచి వుంటవి, ఇట్టి అ_స్తిపండ 

రాలే చునకు గాన్సించి, ఆ దూరపుదినాలలో నివసించిన 

(పాణికోటిసంగతి కొద్దో, గొప్పో చెప్రతున్నవి, అయితే, 
పాగువేసవ లె ఒకజంతువుకు ఎముకలు లేవనుకొందాం, ఇక, 
అది చనిపోతే డాని గుర్తు ఏమి నిలువదు, 

రాళ్ళను బాగా పరిత్నీంచి, కనిపించిన ఫాసిల్ ఎముక 

అన్నిటిని నసముపాక్టించి, నమాలోచి స్తే వివిధయుగాలలో 

'నివసించుచుండిన వివిధజంతువులను మనం గుర్తించగలము, 
అవన్నీ ఆధారర హితంగా, ఒశకేమారు ఎక్క_డనుండో 

ఆ కాశంనుండి వూడిపడ లేదు, మొట్టమొదట న_త్తలు-గవ 

చేసల వంటివి - గవ్యనా(శ్రయించుకొని జీవించేజంతువులు, 

నిర్మాణంలో క్లిష్టత లేనివి వుండినవి, నీవు సముద్రతీరాన 

చీవుకొచే అందమైన రంగురంగుల గవ్వలు చచ్చిపోయిన 



ప్రథమ జీవజంతువులు (| 

జంతువుల అ_స్పిమయ తను,తాణాలే! ఆ తర్వాత కి ప్రశరీః 

నిర్మాణంగల పాములు, మన ఏనుగులకం"టు ఇంకా (హం 

డమెన జంతున్రలు, ఆపెన యిప్పటి వాటితో పోల్చదగిన 

పకులు_జంతువులు, చిట్టచివరకు మానన శరీరావళిష్టాలు 
గాన్సి న్తవి అంశు, జంతువుల పుట్టుకలో ఏదో ఒక పద్ధతి 

వుండిందా+అని దోపశే స్తున్నది. మొదట క్లీ ప్టరహిత నిర్యాణం 

గలవి, ఆత ర్వాత రానుఠాను నిర్మాణం క్లీష్టతరం కావడం, 

చిట్టచివరకు, ఊన్నతోన్నత జంతువు అనదగిన మానవుడు 

(ప్రభవించడము జరిగినట్లు గోచరవాతున్నది. ఎట్లా చిన్న 
స్పాంజి, గవ్యచేప వృద్ధిఅయి = మారి - తమవముంతతాము 

పెరిగి - పరిణమించి - "నేటి ఆకృతి నొందినవో అదంతా 
ఒక హ్యృుదయంగమ మైన గాథ. ఎప్పుడో ఒకనాడు నీకు 

వినిఫిస్తానులే ! కాని, యిప్పుడు మనకు కావలసింది ఆదిమ. 

(పాణి నంగళతే ! 

బహుశా, భూమి చల్లబడగా నే, మొదటి (ప్రాణి ఎము . 

కలు లేని మెత్తటి పాగుచేప (జెల్లి ఫిప్) గా వుంటుంది. ఈపాగు ' 
చేపలుచుట్టూ గవ్వగాని, ఎముకగాని లేకుండా నము[ద్రంలో 
నివసించేవి, ఏటికి ఎముకలు లేనందున ఫాసిల్పు (పాపాణాం. 

తర్గత అ స్థిపంజార'ల్చు లేవు, కాబట్టి వీటినంగతంతా మిస. 
వూహాలమిోదనే ఆధారపడివుంటుంది, వాటివఠతె పాగ, 

వంటి పాచి పదార్థాలు ఇప్పటికిగూడ సము[దంలో విశే 
పంగా వున్నవి, వాటి ఆకారం గు.డంగావున్నా, గవ్వ 

గాని ఎముకగాని లేనందున నిరంతరాయంగా మారఠుతుణే 
వున్నది, 
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వాటికి మధ్య ఒక రం[ధ్రం వుంటుంది, ఈ మధ్య 

భాగమే ఒకవిధమైన సృాదయం, ఈ జంతువులు-వీటిని ఇంకే 

i, 
చీడతోనై నా పీలువు - చితవిచి(తంగా విడిబడి రెండు 

అవతవి, ఒకచోట ఇవి పలు చబడను (పారంభించి, [క్రమేణా 
ఆచోట పలుచనై పలుచనై రెండుగా తెగి, మొదటి పాగు 
పదార్థంతో నమానమైన రెండు పదార్ధాలాతవి. 

౧-6౨ ౧౮౦ ఉఠా 
ఈ తెంపు మధ్యభాగంలోనే, అంచకే - డాని హృద 

యంలో ఏర్పడి, ఆ రం( ధాన్ని గూడ రెండూ పంచుకొంటవ, 

[క మేణా యా వాదయం (వత్యేశకమైన వాటి మధ్య భాగా 

సికి చేరుకొంటుంది, ఇట్లా యీ పాగు విధివిరామం లేకుండా, 

“అనంతంగా చీలుతూ ఎదిగి పోతున్నది. 

మన భూమిపై యిట్లాంటిదే ఏదో ఒకటి అదిము 
జీవిగానవ్రండవలె, జీవితానికి ఇవి ఎంత (వాన్యకు[భ్రబింబములు! 
"అప్పటిలో [వపంచమంతటిలోను దీనికిమించిన (పానీలేదు, 

'యథార్గజంతును యింకారాలేదు, ఇక మానవుడు కొన్ని 
షోల ఏండ్ల దాకా రాడు, 

1 ఖీ 1 పు. 



ర్, జంతోత్న త్రి అయినది 

మన భూమిపై, (పథమ చైతన్య చిస్నలు బహుశా, 

యు దని ర్ఞాణంగల చిన్నచిన్న నము(డజంతువులు, నీటి 

తశుంగలు అయినుంటవని మనం చమాచినాం. అవి ఏటిలో 

మా(తమే జీవించగలిగి, బయటికి వచ్చి ఎండి తే, యిప్పుడు 

సాగుశేవ బయటకు కొట్టుకొనివచ్చి ఎండి చచ్చిపాయ్యే 

టట్లు చచ్చిపోయి యుండును. కాసి, ఆ దడినాలతో యిప్పటి 

సంకు జా_స్తిగా పీరువుండి, నెమ్ముప దేశం విస్తారంగా 

వుండినుండవ లెను. ఆ త ర్వాత కొంచెం బవిళసు చరాంగలిగన 

యిీాపాగుచేవలు పొడి నేలనూద, ఇతర జీవాలకంకు కొంచెం 

దీర్ట కాలం మనివుండేవి, దీనికి కారణం, ఇవి అంతత్వరగా 
ఆరిఫాయ్యేవి గావు, ఈ విధంగా రానురాను ఎండు నేల 

మోద సునాయానంగా నివసించలేని మెత్తటి వాగు ( జెల్లి) 

చేపలు పలుచబడిపోయి, బిఖసు చర్చాల పంతాలు వృద్ధి 

అయినవి. ఇది మనోజ్ఞ మైన విషయము! అంశ, జంతే 

వ్రు తమ వినరాను గుకొదం7గొ మెల్ల మెల్లగా వూరి 

ఆ వాతావరణ పరిస్థితుల అలవరచుకొని జీవి స్తవి, అన్న 

మూట, మంచు విశేషంగా వుండే జచేణాలభో నీత కాలంలో 

అక్కడ నివసించే వత్తులు, జంతువులు అక్వా మంచువూది రే 

కోల గా మూ చేది, చెట్లు విశేషంగా పచ టి (పక్క తినుండే 

ఉహ్హ జేశాలలో అవి ఎల్లా పచ్చగానో, ఇంకా రన 

మైన ఇతర వర్లాలుగానో వూ రేది, లండన్ సౌత్ కన్సింగ్ 

టకా నూ్యూజియంణో నీను చూచేవున్నావు. ఇచే, 'జీవకోటి 
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తమ పరినరాలకు అలవాటుపడి అలవరచుకోవడము_" అని 
అనడం; దీన్నే నినర్లవరణ మంటారు, తవు పరినహాను 

గుణ్యమైన వర్షంతో సరిపోలే వర్షం అవి తొడిగి తమ 

శత్రువుల బారినుండి తప్పించుకొంటున్న నవి, (పకృతిలో 

లీనమయ్యే రంగే అవి కలిగియున్న శ్యత్రువులకంట బడటం 
అంతి సులభంకాదు, శీతల దేశాలలో చలివాధ తెప్పించు 

కోను జంతువులు చేసాం అంశా బొచ్చు పంచుకొొంటని. ఈ 

కారణం వల్ల నే పులి పసుపుగా, బట్టలతో వున్నది. అడవి! 

చెట్లగుండా పులి వస్తుంచు సూర్య కాంతి మాడిరిణెంటుంది, 

మంచి దట్టమైన అడవులలో పులిని కనుక్కొవడం కస్టం, 

జంతువులు పరిసరాల. కనుగుణ్యంగా యిమిడీపోను 
(పయత్ని న్తవి అన్న విచి_తాంశ మే కాంట (పధానమైనది, 

జంతువులే తమంత తామే మూన్చబు వొాందవు, కాని, ఇట్లా 

మారి, ఆ కారణంవల్ల పరిస రానుగుణ్యమైన ౧ సిటికి వస్తే 

వాటికి జీవించే జనక మంచి అవళాశెొలు నృంటవీ. కాబ్ట్రే 

యిట్లా అలవరచుకొన్న వి వ నలక, మిగతవి నీణి స్త నవి, 

-ఈ అంశము ఇనాల్లా విషయాలకు విపులవ్యాఖ్యానము. 

అంశే - శు(దజంతువులు [క్రమక్రమంగా గురుతరములుగా 

పరిణమిస్తూ వచ్చి, కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల కాలంలి!, 

మెల్లి గా మానవుడుగా పరిణమింప వచ్చును, మనజీవితొలు 

(వాసాలు కావడంచేత, మనచుట్టుపట్లా అనుొతణం జరి 

యీ మార్పును మనం గుర్తించ లేకున్నాము. కాని, (ప్రకృతి 
మాత్రం పనిచేస్తూ, మారుస్తూ, పరిపూర్ణ త చేకూరుస్తూ సాగి 
పోతున్నది; ఇది ఎన్నడుగాని ఆగదు, విశ్రాంతి తీసికొనదు, 
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భూమి యిప్పుడు చల్లాదతూవచ్చి, మెల్లిగా ఎండి 
యం ౧౧ 

పోతున్నది అనే సంగతి నీకు జ్ఞాపక ంన్రున్న చా? సడ త 

కొంది వాతావరణం మారి, చానితోగూడ బాలావ స్తువులు 

గూడ మారినవి. భూమి మార్బత్ోగూడ, |క్రమేపి జంతు 
వులుగూడ మారి, నూతిన విధములైన జంతువులు ఉత్ప్తి 

అయినవి, మొట్టమొదట న్వల్పనము[(ద్రజంతువులు, వాటి 
వెనుక గురుతర నము ద్రజీవ్వలు ' సృష్టైలో గాన్పించినవి, 

అత ర్వాత ఎతహమహాత వె శాల్యం వ్యాపించే కొలది అటు 

నిళ్ళబా, పటు చేలమోదగూడ నివసించే జంతువులు - ఇప్పటి 

ముసలి కప్పలాంటివి వచ్చినవి. వీటి త ర్వాత కేవలం 

భూమిమోాద నే నివసించే జంతువులు ఉత్పన్న మై, చివరకు 

గాలిలో ఎగ లే పతులు వచ్చినవి, 

కప్ప అని అన్నాను కదూ? దీని జీవితం - పరిణామం 

చాలా విచి(త్రమెంది. జలజంతువులు (క్రమేణా భూవంతువు 

లుగా మారటం ఒక విధంగా కప్పణు తమ జీవితం దాలు 

మనకో (ప్రదర్శి స్తున్న వి. కప్ప ఆదిలో చేపగావుండీ, ఆతర్వాత 

అడి భూచరమువలె రూపాంతేరాన్ని బొంది భూచ కాలు 

అన్నిటివలెనే నూపిరితిత్తులతో గాలి పీల్చుకొంటున్నది. 

భూమిమోాద చైతిన్యం (పారంభమైన ఆడిమ దినా 

లలో భూరితర ఫరో రారణ్యాణలు అలముకొని వుండినవి, 

భూమంతా నెమ్ముతో చితచితలాడుతూ అరణ్యమయంగా 

వుండి వుండవ అను. కొంత కాలానికి యీ అడవ్రలం తా వూడి 

(కంద పడిపోయి, శె బడిన మట్ట, రాళ్ళ ము_త్రంయొక్క.. 

ఒ తిడివల రొయ్య మెలిగా చేలబౌగుగా మారిపోయింది, 
అణా aE cn x) 
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భూగర్భం గనులనుండి బొగ్గు (త్రవ్యబకుతున్నదని నీకు 
తెలుసును గడా! నిజానికి బొగ్గుగనులు పూర్వపు టడవులే, 

భూ చ రాలలో మొదటివి పెద్దపాము, బల్లులు, మునళ్లు, 

ఏటిలో కొన్ని నూరడుగుల పొడవుండేవి, పాము- బల్లి 
నూరడుగుల పొడవంకు ఎంతో వూహించఛచ:కో, లండకొ 

మూూ్యజియంలో ఎట్లాంటి అ_స్పివంజప- లు చూచింది జ్ఞాపకం 

ఉన్నదా? ఆ తర్వాత, చాలా + దినాలకు నేడు మనం చూచే 

జంతువులకు ఇంచుమించు పోలికగల జంతువులు రూపొంది 

నవి, బిడ్డలకు పాలిచ్చి పోవీంచేవి కాబట్టి వీటిని న_న్హ 
నాలు పేక్ష _న్తన్య దాలు (మ్య్యూమల్పు) అంటాడు. ఇవి గూడ 

మొదటి దినాలలో ఇప్పటి వాటికంటు పెద్దవిగా వుండేవి, 
మనిమీని బాగా పోలివుండే _న్తన్యదము కోతి, ఇంకా నన్ని 

హీత మైనది ఏవ్ అనే కోతిమనివీ.. కాబ ప్టే వూనవుడు కోతి 
మనివీ. సంత లేనని శా శ్రుఖ్ఞులు వహిస్తాడు, అం కే - (ప్రతి 
జంతువూ తన పరినఠాలకు అనువుగా (క్రమేణా అలవరచు 

కొని, శానురాను వృద్ధినొందింది. అట్లనే మానవుకు గూడా 
ఆదిలో అభివృద్దిపాందిన కోతిమని"పే. ! బట్టా అతడు అభీ 

వృద్ధి సన్ను. లేక పకృశే పెంపొంద జేస్తూశాగా | విప్పుడు 

-నవ్చుడు తనకు అంత్య మే లేదనుకొంటున్నాడు, నాను 

పసన శేవలం భిన్నుడని వూహించుకొంటున్నాడు, 
కాని, కోతి మనిషికి అనలు కోతికి మనం చిన్నాయన, 
సెదనాయన బిడ్డలమని జ్ఞాపకం వుంచుకొనుట మాతం 

మంచిది, ఇంకా ఇప్పుడు గూడ మనలో కొందరు కోతుల 

వలె (పవరర్తి రించడం లేదా! 
ఇలడకానాాటనాడాలలనాజశ్రాకా రచనా దాక రరనను. 
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దీనికి ముందుజాబుభో ఇూమిమోడ పైతన్యం 

"మొదట ఎంత న్వల్చ్పతమముగా రూవొంది, మెల్లిగా కొన్ని 

కోట్లు సంవత్సరాల పరిమితిలో" మారి, నేటి రూపానికి 

పరిణామం పొందిందో చూచినాము, జంతువులు నచా తనము 

పరినరాలకు అనువైన విధంగా మూరి, అలవరచుకొనుటకు 

(పయత్ని _స్పవి అన్న జీవవరిణామంగొ " ఆకర్ష ణీయమైన 

(వథానాం శొన్ని గూడ తెలుసుకొన్నాం. ఈ (వయత్న 

ములో వాటికి బాలా నూత్నగుణాలు ఆలవడి, రానుగాను 

అవి వృద్ధిఅయి పుష్ట్రితర నిన్శాణంగల జంతువులుగా మారి 
నవి, క మార్పును "లేకు యా ఫురోగమనాన్ని మనము 

అనేక విషయాలతో గుర్తించగలము. ఉదానారణాసికి 

చూడు _అన్నిటికంకు మొదట ఎముకలేని జంతువు 
లుండినవి. కాని అవి చాలాకాలం జీవించ లేనందున, 

ఎముక లను "పెంచుకొన్నవి, అట్లా ముట్ట మొదట పుట్టినది 

వెన్నెముక. అది మొద, ఎముకనుండేవి-ఎముక' లేనివి అని 

జంతువులు రెడు విభాగాలై నవి, స్కు-, సీ చుట్టూ, న్ ఎదుట 

తిదడగా జే జ.తువ్రులను ఎముక్రణున్న వి గజా! 

ఇక్క, మరలా చేపలాంటి సామా-న్య నిర్భాణంగల 

జంతువులు, గుడ్డుజెట్టి వాటిని వదలి వేసేవి పరిణామపథంలో 

గాన్పించినవి, అవి ఒక్కొ క్కు తేడవకు వేనకువేలు గుడ్లు పెట్టి, 

త్యజించి, వాటివంక చూడనై న చూడవు, తల్లి తనబిడ్డలను 

గూర్చి తలచుకొన చే తలచుకోదు. అది వూరశే గుడ్డను 
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వదలి వేసి, అత స్టేరాదు. ఇక ఆగుడ్లను చూవేవారే లేన? 

దున, వాటితో చాలవరకు నశించి, ఏ కొద్దిమూ(త్ర మే చేవ 

లుగా విగిలివన్తవి, ఇది ఎంతటి వృథావ్యయము ! అక్కడ 

నుండి పరిణామమును గమనించి వై జంతుప్రుల పరిశీలి స్టే, 

వాటిగుడ్లు గాని పిల్ల లుగాని బహున్వల్బ మైనా, అవి వాటిని 

మాచి, కాపాడి, బాగా వోవి నవని తెస్తున్నది, 

కోడి పెట్టగూడా గున్గు పెడుతుందిగాని, అది వాటి 

మిద కూర్చుండి పొదిగి, గుద్లుజోగిలి విల్లలు బయటబడిన 
త ర్వాతగూాడ కొంతకాలం తన సంతానాన్ని వోవి స్తుంది. 

వీల్ల లు పెద్దవై నత ర్వాత తల్లి తనబిడ్డలనుగూర్చి అంతగా గద్ద 

వహించదు, ఆ తర్వాత, సైకత జంతువులలో, పోయిన 

జాబులో (వసావించిన _న్తన్యదాలలో ఒక పెద్దమూార్చు కని 

వీస్తున్నది. ఈ జంతువులు గుడ్లుపెట్టవుగాని, తల్లి గుడ్డును 

గర్భ ౦లోనే వుంచుకొని, లోవలనే పొదిగి, స రార్టాంగాలు 
వర్పడిన సజీవశిశువును యీనుతున్నది, ఈ శాఖకు చెందిన వే 
కుక్క, పిల్లి, కుందేలు మొదలై నవి, భూపతనం అయిన 

తర్వాత, తల్లి పిల్లలకు పాలిచ్చి పెంచుతుంది. 

తల్లి పిల్లలను చాలా శద్ధతో కాపాడుతున్న ది, 
బక్క_డ గూడా వృథావ్యయం చాలా కాన్సిస్తున్నది, తెల్ల 
(సీమ) కుంజేలు కొద్దికొద్ది నెలల అంతరంతో చాలావిల్లల 
యీనుతున్నదిగాని, వీటిలో చాలాభాగం చనిపోతున్న వి, 

ఇక, ఏనుగువంటి యమైతరగతి జంతువులు ఒకేపిల్ల ను కొని, 
దాసిని అత్యంత (శే దత పెంచుచున్నవి, 
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చూచినావుగదూ ! ఎట్లా జంతువులు తమ శరీరని ర్యా 

ణంలో వృద్ధి అయ్యేకొంది, గుడ్డు పెట్టక, పరిమాణంలోచిన్న 

వైన తమవంటి వాటినే వుట్టిస్తున్నవో ! వై తరగతి జంతు 
వులు సాధారణంగా ఒక్కొ_క్క_యీతకు ఒశేవీల్లను యీను 

తున్నవి. .ఇంకా సెకతు జంతువులు తమ నంతానంప్రన 

కొొంత[ పేమ - మమశకారాలను చూవుటనుగూడ గెవిసిస్తై 

న్నావు, మానవుడు జంతుగణంలో ఉన్నతోన్నతుడు, 
కాబశ్ట్లే, తలిదం[డ్రులు బిడ్డలం శే ఎంతో (పేవుజూపి గారా 

బంతో పోషి స్తున్నారు, 

ఈ విధంగా, మానవుడు ఆదిలో |కిందితరగతి జంతు 

వులనుండే వృద్ధి అయివుండన లె, ఇప్పటి మానన్రలతో వోల్చి 

చూ స్టే, బహోశా, ఆదిమమాననవులు మానవులే అనదగి 

వుండరు. వాళ్లు, సగం కోతిమని వీగాను (ఏప్స్, నం 

మానవులుగాను వుండి, వానరల*ః మాదిరి జీవిస్తూ వుండి 

వుండవ లెను, జర సీభో, పీడెల్ బెక్టు పట్టణంలో ఒక పండితుని 

చూడబోయినప్పుడు, నీవు మాతోగూడ వచ్చింది జ్ఞాపకం 
వున్నదా! ఆయన మనకు రాళ్ల మధ్యనుండి తీసిన అ_స్పిపంజ 
రాలు ఇంకా అటువంటి ఫ్రనాణ వ స్తునము డాయాన్ని కనా నీ 

నాడు, అచిన్న మూ్యూజియంలో ఒక ఫ్రరాతన మానవ 

కపాలము భద్రంగా ఒక యినుప పెక్సైలో దాచి పెట్టివుం 

డింది. అవు. ఎముక ఒకానొక ఆదిమమానవునిది అని 

వూహింపబడుతున్నది. ఆపునుక హీడెల్బెథ్ల (ప్రాంత 
భూమిలో దొరకుటచేత అతనిని హీ డెల్బథు మూానవుడని 

* సంస్కృతములో వా_[_ నర=మనిషా ఏమి * అని అర్థం--అనువాదకుడు 
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సాంకీతికనామంలతో వ్యవహరి స్తున్నాయర, బ్తక, ఆ దినొలళో 

ఫీ డెల్ బెట్దగాని, మరి యే యితేర పట్టణం గాని "లేదుగదా | 

ఆ దూరఫుదినాలలో ఆదిమ మానవులు తిరుగాడు 

చుండినప్పుడు, భూమి అత్యంత నీతలంగా వుండేది, మంచు 

విశేషంగా ఆవరించియుండినందున డాన్ని హిమయుగ 

మన్నారు. ఇప్పుడు ఊ_త్తేర ధృవ (ప్రాంతాలలో వుండే హిమ 

వాహినులవంటివి ఆదినాలలో వ్రంగ్లండు, జర్మనీలవరి ఈ 

వ్యాపించియుండేవి, అప్పుడు మానవ నివాసం అత్యంత 

దుష్మ్క_రంగావుండి, మానవుడు ఛాలా అవస్తలు పడీ 

వుండనలె, మంచునదులు లేని [పబేశాలగోనే వారు నివ 

పించగలిగి యుండినాద, ఆకాలంలో యిప్పటి మధ్యధరా 

సము[దం సీటిపాయే కాదట! ఆ చోట ఒకటిరెండు చిన్న 
సరస్సులు మాత్రమే వుండేవి, ఇక యెరసమ్ముద్రపు పాలకు 

వలే లేవు, అదంతా భూమే ! బహుశ్కా హీందూ దేశంలో 

విశేషభాగం ద్వీపంగా వుండివుంటుంది, పంజాబు,నంయు క 

రప్రాలలో కొంతభాగం నముదంగా వుంజాలని వూూపీ౧ 

చుకో ! వింధ్యపర్వ తానికి దథతీణభాగముంతా ఒక ద్వీప మై, 

హిమాలయ పర్వతాలను దీనిని వేరుచేసే ఒక సము దం 

వీటిమధ్య వుండినది. అప్పుడు ముసూరికి పోవాలం కే నివు 

స్టీమరులో (ప్రయాణం చేయవలసి వచ్చేది. 

. మానవుడు మొదట ఉద్భవించినప్పుడు, అతనిచుట్టూ 

భూకితర జంతువులు తిరుగాడుచుండడం చేత, అతడువాటికి 

భయపడుతూ జీవిస్తూ వుండివ్రుండవ లెను, ఇక, నేడు మాన 

వుడు (పపంచానికి సర్వాధికారి ! తన యిష్టంవచ్చిన వనులు 
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యో జంతువులచేత చేయించుకొంటున్నాడు, కొన్నిటిని _ 

గు[రం, ఆవు, ఏనుగు,కుక్క. , పిల్లి - వంకా, యిలాంటి వాటిని 

మచ్చిక శోసుకొంటున్నాడు, కొన్నిటిని తింటున్నాడు, కొన్ని 

టిని - సింహం, వఫులిలాంటి వాటిని వినోదార్ధం వేటాడి 
చంపుతున్నాడు, కాని, ఆ ఆడిమదినాలలో అతడు నిర్ని 

రోభాధికారి కాకపోవడమే కాకుండా, ఒక అనహాయజీవియె 

తానే వేటాడబడి, (కూరన త్వాల వారినుండి తప్పించుకోను 

ఎడదొెలిగి దాగుకొనేవాడు. ఇట్లుండికూడ, (క్రమేపి మాన 

వుడు తన సితిని బాగుచేసుకొంటూ, శ కియుతుడౌొచూ, 
చివరకు ఇతరజంతువులకంకు బలన_త్తరుడై నాడు. ఇ'దిట్లా 

చేసినాడు ? శరీర బలంవల్ల కాదు, ఎందుకంసే, అతనికంశు 

వనుగు ఎన్నో నెట్లు బలకారి, ఇక దీనికి కారణం? మేధా 

శ్రి, నునోబలము, 

ఈ జ్ఞానాభివృద్ధిని నృష్ట్యాదినుండి నేటివరకు వర్షింప 
వచ్చును, యథార్థంలో మానవుని యితరజంతువులనుండి 

వేదచేసేది యీ తెలివే, తెలివిలేని మానవునికి యీ 
జంతువులకు యేమి భేదం లేదా, 

బహుశా మానవుడు చేసిన సృష్టిలో, కని పెట్టిన 

విషయాలలో మొదటిది నిప్పు, ఇప్పుడు అగ్గిపుల్లతో నిప్పు 
చేస్తున్నాం. నిప్పువుల్లలు మొన్న మొన్నటివి, ఆ దినాలలో 

రెండు చెకుముకిరాళ్ల తునకలను ఒకదానితో ఒకటి కొట్టి, 
పుట్టిన నిప్పుకణంతో ఎండుగడ్లినో, కింకా వదైనా ఎండు 

పడార్గమునో అంటించి, పెద్దనిప్పు చేసుకొనేవారు, ఇదిగాక, 

అడవులలో చెకుముకి రాయి, వెదురు మొదలై న యే యితర 
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వస్తువులో తమంతట త'మే శాసుకోవడంచేత, ఆఒరపిడిలో 

ఒక్కొక్కప్పుడు మంటలు పుట్టుచుండెడివి, ఈవిషయంనుండి, 

ఏదిగాని 'నేద్చకోదగినంత తెలివి తేటలు జంతువులకు లేశ, 

కాని మాననుకు వివేకి, కార్చిచ్చులనుండి అగ్నిప్రయోజ 

నాన్ని గు_ర్తించినాడు. ఈ నిప్పు శీత కాలులో అతని చలి 

నావీ, ఆస్లాన్ని గూర్చింది. ఇంక్కా అతని విరోధథులెన 

పెద్ద క్రూరమృగాల భయపెట్టి తరిమి వేసింది, ఎప్పుడైనా 

నిప్పు వుట్టితే స్ర్రీవ్రునషులందడ చేరి ఎండిన ఆకు అలం 
దానిలో వేస్తూ మంట ఆరిపోకుండా చేస్తూ వుండివుంటారు, 

అది ఆరిపోవడం వారికి యిష్టంలేదు, ఆ త రాషత (క్రమేణా 

చకముకల ఒరిపిడివల్ల నిప్పుకణం, దానివల్ల నిప్పు ఉత్ప త్తి 
చేయగలమని మానవుడు కనుగొని వుండవలెను, ఇది వారికి 

ఒక నగొప్పవిషయ శోధనమే! ఇచే మానవునికి యితర 
జంతువులపై అధికార మొనగినది, అడిమొదలే నిఖల 

(ప్రపంచ రాజ్యాధిపత్యమార్లంలో మానవుడు తన శాశ్వత 

యానం (పారంఫించినాడు, 

(శ) 



7. ఆదిమ మానపుడు 

మనిషీకి ఇతరబంతువులకు నుండే ముఖ్య మైన? దం 

మాననుని తెలివి కేట లేనని కంతెకు ముందు జూబుగో చూచి 

నాము, ఈ తెలివే తన్ను నాశ నంచేసి వుండవలసిన భూరి 

భయంకర  మృగాలకంకు ఆతనిని వివేకిగా బల 

వ తృీరుడుగా ఒనర్సినది. మానవుని మేభాశ క్రి ఎది కొలది 

అతని శరీరశ కి గూడ పెరిగింది, (పారంభదశణా" తన శత్రు 

వులతో పోరాడను మానవునికి (ప్రక్యే కాయ ధములు వేని, 

రాళ్ళు విసరికొ స్టైవాడు. ఆ త్రగాతే రాతితొ! గొడ్డలి, 

బల్లెము, ఇంకా నన్నటి సూదులు మొదలై నవి చాలా పరి 

కరాలు చేసినాడు, ఇట్టి పాపాణాయుధాలు ఛాలా సౌత్ 

కెన్సింగ్ ట౯ మ్య ియంలోను, 'జెనినా నూూూజియంో'ను 

వరాచియున్నాము. 

పోయిన జాబుభో [పస్తావించిన హిమయుగ ము మెల్ల 

మెల్లగా కొసకువచ్చి ముగియవచ్చింది. మధ్యయూారి ఫు, 

అఆసియాఖంజాలలో హిమవాహినులు ఎండిపోయినవి, ఉప్ప్యం 

వ్యాపీంచేకొంది మానవులు పలుముఖాల |ప్రాకినొరు, 
ఆ దినాలలో యింక్లుగాని, మే కట్టజ'*లుగాని లేవు, 

జనులు గుహలలో నివసించేవారు. వ్యవసాయం అంటు 

పొలాలలో పనిచేయడమే లేదు, మానవులు కంద ను: "లా 

దులన్తు వాడ చంపీన జంతువుల మాంనమును తిన్నా, 
వాళ్లు పొలాలలో ఏమో పెంచలేదు కాబట్టి రొళ్లైగాని; వరి 
అన్నముగాని ఎరుగవ, వంటచేయడం తెలియకపోయినా, 



ఆదిమ మానవుడు ర్, 

ఎప్పుడూ రాజుచుండిన సెగళ్ళలో మాంసాన్ని, బహుశా, 

ఉడక బెట్టుకొని యుందురు. వంటపాత్రలుగాని, పెనములు 
గాని, కుండలుగాని వా రెరుగరు, 

ఇందులో ఒక విచితాంశము ! ఈ ఆరణ్యకులకు 

(వాత తెలుసును, ఇ్రప్పటివ లె కాగితంగాని, పేనాగానిి పె౯ 

సిల్ గాని, కుంచెగాని వారికి లేవులే ! వాళ్ళు కరాచి అయిన 

రాతి సూదులతోను, యితర నిశి తాయుధాలతోను వాళ్ళి 

కావురముండే గుహల గోడలమోద జంతువుల బొమ్మలు 

మలచే వాళ్ళు, ఆ చి్రాలు కొన్ని బాగావున్నవి కాని, 

పాద్చుతక్కువ, అవన్నీ గూడ ఏకవార ( చి(కాలు, ఇట్లా 
ఒక (పక్క కనబడే బొము గీయడం సులభమని నీకు తెలు 

సును గడా! పిల్లలు సాధారణంగా ఇట్లనే (వాస్తుంటారు, 

ఆ గుహలు చీకటిగా వుండినుంటవి కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో 

ఒక విధమైన దీపాన్ని సుల థ మార్లంలో సముకూర్వ్చకొని' 

నవ్రంటారు. 

ఈ వర్ణించిన మనుమ్యులను పురాణ పాపాణ యుగీ 

యులు అంటారు. మానవులు తమ నవున్స పరికరాలను 

రాతితో చేసుకొనే వాళ్ళు కాబట్టి ఆ కాలాన్ని పాపాణయుగ 

మన్నారు, అప్పటికి లోహాల వ్రపయోగం వారికి తెలియదు. 

ఇక, నేడు (పతివ స్తువు లోహమయము,; విశేషంగా యినుము 

ఉపయోగ పడుతున్నది. అప్పుడు ఇనుము, కంచు వారికి ఇంకా 

దొరకియుండనందున, కష్ట్రతర మైనప్పటికిని erm రాతి'నే 

నుప పయోగించే వారు, 



పాపాణయుగం ముగి సీదానికి ముంచే (పపంచ వాఖా 
వరణం ఎక్కువగా వూరి, ఉప్ట్రం జాస్తి అయింది, మంచు 

పళలు కుదించుకొని కుదించుకొని ఉ_త్తరధృవ (వాంతొలకు 

గుంజుకొని పోయినవి. అఆ తర్వాత మధ్య అసియా యూర ను 

ఇభ్రో దట్టమైన “పెద్ద పెద్ద అడన్రులు వ్యాపించినవి, ఈ అడవ 

లలో నివసించిన ఒక కొత్త మానవజాతి మనకు కన్ని స్తుంది, 
వీళ్ళు ప్రరాణ పాపూాణయుగ మానన్రలకం"టు వాలా విధాల 

తెలివైన వాళ్లు, కాని, ఇంకను రాతి పనిముట్ల నే వాడినారు, 

వీళ్ళుగూడ ఆ పాహాణయుగ చరమభాగానికి జెందినపా షై, 

నీళ్లను నవ్యపాపాణయుగపు వారని అంటారు, 

ఈ నర్యసాాకఆతుగ మానవులను పరిశీలి సే, చాలా 
న్రరోభీవృద్ధి గాన్ని స్తున్నది, మానవ వివేకం, యితర 
జంతువ్రులకేం"చు మహో వేగంగా అతని పురోగమనాన్ని సాధ్యం 

చేసింది. ఈ నవ్యపాహోణయుగవ్రువారు ఒక మహా త్తరవిపు 

యాన్ని కని పెట్టినారు: భూములను దున్ని, విత్తనములు చచ్చి, 

తవు ఆహారపదార్థముల అందు వుత్స _త్తిచేయడం (పారంభించి , 

నారు. ఇది వాళ్ళకు గొప్ప విషయము ! (ప్రొద్దు వుదయా స్త 
మానం ఆహారానికి మృగాలను వేటాడవలసిన (శ్రమ లేకుండా 
సులభంగా యిప్పుడు వారికి తిండి లభించింది. దీనివలన 
తీరిక ఎక్కువగా దొరికి విశాంతికి, ఊూచనకు అవకాశం 
ఎక్కు_వగా లభించింది, తీరిక ఎక్కువ అయినకొలద్వి కొత్త 
జొ_త్త విషయాలు - పద్దతులు కనిపెట్టడంలో చాలా ముం 
తంజ వేసినారు. మటి కుండలు చేయటం (పారంభించి, 
వాటితో వంట చేసుకోను ఆరంభించినార. శాతిపనిముట్ల 



ఆదిమ మానవుడు as 

తీరు అందచందాలుగా ఎదిగి, మంచి మెరుగుతో మెర సేషి, 

ఆవు, కుక్కు, గొ(ఛ్, మేక మొదలైన జంతున్రలను మచ్చిక 

చేసుకోవడం తెలుసుకొన్నారు, ఇంకా, చేతగూడ తెలుసూ 

కొన్నారు, 

వాళ్లు ఇండ్రలోను గుడిసెలలోనున్లివానంచే సేవాళ్లి. 

ఇతర మానవులు, అడవి మృగాలు సులభంగా మైబడీ 

"బాధించకుండా నుండేదానికి సాధారణంగా యీ గుడిసెలను 

సరస్సుల మధ్య, బ్రతర జలాశయాల మధ్య నిర్భించుకొ జ 

వాద, అందుచేత వీళ్ళను జలాశయవాసు లంటారు, 

పీళ్ళ విషయం యింత ఎట్లా తెలిసింది? అని సీను 
ఆశ్చర్యపడబోతావు, వాళ్ళేమో వు_స్తకాలు (వాసిపెట్ట 
లేచే! అయితే, యా మానవజాతి గాథ [పకృతి సుద్ద 

ఫున్తకంలో వున్నదని యింతకు ముంచే చెప్పివున్నాను Xml 

ఈ పొత్తము చదువుట సులభమైన పనికాదు, దానికి చాలా 

ఓపిక గావలెను! ఈ ఫు న్తకాన్ని చదువు (ప్రయత్నంలో చాల. 
మంది తమ పూర్ణ జీఏితాల గడిపి, పాహాణాంతర్లత అ_స్టి, 
పంజకాలు మొదలగు ఆదికాల పరిశిష్టాలను పెక్కి_ంటిని: 

సేకరించినారు, ఇవన్నీ ప్రురాణన స్తు (ప్రదర్శనశాలలో (ప్రజ 
ర్శింప బడివున్నవి, నవ్యపాహోణయుగ మానవులు చేసినవి - 
బాగా మెరుగు బెట్టిన సున్నితమైన రాతి గొడ్డళ్లు, కుండలు 

రాతి బాణాలు రాతి సూదులు, ఇంకా వాలా పరికరాలు = 

వనము చూడగలుగుచున్నాము, ఇట్లాంటివి నీన్ర బాలా 
చరాచినావ్ళు బహుశా మరచినవ్రంటటావు, మరల వాటిని 
నీవు చూచినావంకే యూ విషయం బాగా అర్థహాతుంది, 



చెతి ప్రపంచ పరిణామము 

జెనీవా మ్యూజియంలో, నవీన రావానముయొక్క 

ఓక వుంచి నమూనా వుండినట్లు నాకు వ్రకు కొయ్య 

కంచాలు మడుగులో నాటి, పెన కొయ్య అటక కట్టి 

వుండింది. ఆ అటకమోద కొయ్య గుడిసెలు కస్టినారు, 

ఈ గుడిసెలను, దొరువు ఒడ్డును మధ్య ఒక చిన్న అ'క్టైడ 

కలిపి వుండినది, 

ఈ నవ్య పాపొణయుగ (పజలు జంతు చర్మాలు 

ఉడువులకు వుపయోగించే వాళ్లు, ఒక్కొక్కప్పుడు నూనె 

అగసె నారతో (ఒక విధమైన జనుము) *నేయబడిన గుడ్డను 

గూడ వాడేవారు. ఈ విధమైన అవిసె చెట్లలో మంచినార 

వుంటుంది; దానినే బట్టలు నేయను ఉపయోగిస్తారు, ఇప్పుడు 

ఒక విధమైన ఉన్నిగూడ యీ అగిసెనుండి తీస్తున్నారు, 
ఆ దినాలలో యూ వల్కలాలు చాలా ముతకగా నుండి 

కృుండవ లె, 

పళ్లు ఈ విధంగా అభినృద్ధోన్నుఖు లై సాగివచ్చినారు, 

రాగి, కంచుతో పనిముట్లను చేయ నారంభించినారు. రాగి - 

తగరము యీసరెంటికలయికవల్ల * కంచు వర్పడ తున్న దని 

సికు చెలుసుగడా ! ఇది మూలపదార్థాలు రెంటికం"కు గట్టి, 

వాళ్లు బంగారముగూడ వాడి, దానితో ఆభరణాలుచేసు 

కొని తమ డాంబికాన్ని వెల్ల డించేవాళ్లు. 

వీళ్ళంతా రమారమి 10,000 వండ్లకు ముందు నివ 

'సించి వుంటారు, మనకు సరియెన శకములుగోని, సంవత్సర 

* Flax ఆ నేనూనె అగిసెను సంస్కృతంలో అతసీ-ఉామ అని అంటారు, 
ఈ కంచు అంజు ఆంగ్లంలో ఛాంజు, 
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ములుగాని కెలియనుగదా! ఇక, యిదంతా నవూహోజన్య మే, 

ఇంతవరకు మనము కాలాన్ని లతులఏండ్లణో గుణి స్ఫుండినది 

నిఫ్రు గుర్తించే వుంటావు, ఇప్పుడు కొంచెంకొం చెంగా మనం 

ఆధునికయుగ నమిోాపానికి వచ్చినాము, నవ్య పా పూాణయుగ 

మానవునికి నేటిమూనవునికి మధ్య ఎట్టి హఠాత్ జనిత మైన 

నూద్పగాని తెంపుగాని లేదు, అట్లయినప్పటికిగూడ అతని 

కంటు మనం చాలా వేరగా వున్నాము, (ప్రకృతి తన నినర్ల 

మండమార్లంభో యీ మార్పుల. నంభవింప జేస్తున్నది, 

ఏివిధజాతులు ఉత్పన్నమై ఒక్ర్కొ_క్క_టి తమతమ మాగన్హాన్ని 

(దొక్కి_ తమతమ జీవితాన్ని గడిపినవి, (ప్రపంచ వివిధభాగా 

లలో శీతోప్షస్థితులు భిన్న విధాలుగా నుండుటచేత, మాన 

వులు వానికి తగినట్టుగా నద్దకొని, ఎక్కువ మాద్చలను 

పొందినారు. ఈనంగతి ముందుముందు చర్చించుడాం, 

కంకొకవిషయం యీూదినం చెప్పాలనుకొన్నా. నవ్య 

పాపాణయుగాంతం నమోవపింశోవరకు మానవుడికి ఒక ెద్ల 

ఉత్పాతం సంభవించింది, ఆకాలంలో మధ్యధ రానము[ద్రం 

జలాశయం కాదని యింతకుముం బే చెప్పినానుగదా |! 

ఆచోట అప్పుడు కొన్ని సరస్ప్సులుం కే వాటిలో జనులు 

నినసి స్తుండినారు, ఉన్నట్లుండి, యూరపు అఫకాలను కలిచే 

జి బాల్ల ర్య పాంత భూభ గం కొట్టుకొనివోయి, అట్లాంటిక్ 

మసోనము(ద్రజలం, పల్ల ల్లంగానుండిన అమధ్యధరా(ప్ర దేశం 

లోనికి వెల్లువ బెట్టింది, బట్టు ఆనము(ద్రజలం ఆపల్లానికి పారు 

తూ దాన్ని నింపొజేసింది, ఆ(పవావాంలో, అప్పుడు ఏ అ(్రచేశ 

(హడాలలో, ఆనమోపంలో నివసి స్తుండిన అచేక వేలమంది - . 
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నీ స్రుచమషులు-మునిగి నశించివుంటారు, వారు, తప్పించు 
కొని యింకెక్క_డికిగాసి పోలేకపోయినారు, ఆ(పచేశమంతా- 

వందలమైళ్ళపర్యంతం, జలమయ మై పోయింది, అట్లాంటిక్ 

మహానము (దజలం ఇంకా పారుతునే వుండి, *మధ్య ధరా 

(ప్రదేశాన్ని పూర్తిగా నింపివేసిి యిప్పటి మధ్యధరా నము 

దాన్ని కల్పించింది, 

ఈ [(పళయాన్నిగాూర్చి, సీవు విని బహుశా చదు 

వనుగు-డ చదివి వుంటావు, ఇది కైబిలులోను, మనవురా 
శాలలోను పేర్కొన బడియన్నది, ఈ జలపళశయమే 

మధ్యభరా(ప్రాంతం జలమయం కావడం కావచ్చును, అది 

చాలా భయంక నా రిప్టంగా వుండివ్రంటుంది, ఇక, చానినుండి 

బయటబడి (ప్రాణాలు కాపాడుకొన్న ఏకొద్దిమందో, య్ 

ఛీభత్సాన్ని తమ బిడ్డలకు చెప్పివుంటారు. వాళ్లు జ్ఞాపకం 
"పెట్టుకొని, తమబడ్డిలకు “వెవ్పీివుంటారు, ఈవిధంగా యాకగ్గ్గ 

ఒక పురుపాంతరంనుండి ఇంకొ కసుదపాంత రానికి అందునా 

వచ్చినది, 

కర eu ec మము 
+ మెడియస్ బెరా = మధ్య భ రా ఆని అర్గం-పాత[ ప్రపంచానికి 

ఇది మధ్యగా వుండినడి, ---అనువాదకుడు, 

Ar heal ణా టి. ? nil] << fe 
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పోయిన జాబుళో (హాొడావాసాలలో నివసించు 

చుండిన నవ్య పాహాణయుగ మానవులనుగూర్సి చర్చించి 

నాము, వాళ్లు వాలావిధాల విశషలఅభివృద్ధిని జెందినట్లు 

గమనించినాం. వ్యవ సాయాన్ని కని పెట్టి, ఆహారమును 

వండుకొనుట, వారి పనిపాటలకు జంతున్రులను మాలిమి 

చేసుకొనుట నేవ్చకొన్నారు. ఇదంతా అ నేక వేల నంవత్స 

రాలనాడు జరిగింది, వాళ్ళనుగూర్ని మనకంతగా తెలియదు, 

కాసి ఇప్వుడు (ప్రపంచంలో వుండే జాతులలో (పాయశా, 

వాలవరకళకు యి నవ్యపాహూణయుగంవారి సంతేతిగా వుండ 

వచ్చును, నేడు తెల్ల, పసువు. గోధుమవర్షం, నల్ల జాతుల 
చారుండడం నీకు జెలిసిన సంగ లేగచా ! కాని, నిజానికి, 

మానవజాతిని యీనాలుగు జాతులుగా విభెగించడం 

సులభ మైనది గాదు. జాతులు నానావిధాలుగా కలిసి వోయి 

నవి, వాటిలో చాలావాటిని గురించి, ఏజాతి ఏశాఖకో 

జెందిందో చెప్పడం దుష్కరం, శా స్ర్రజ్ఞలు శిరస్సును 

కొలిచి ఒక్కొక్కప్పుడు, ఎవడు ఏజాలికి జెందింది నిర్ల 
యిసొరు, ఇది నిర్ణయించను యితేరమార్లాలు గూడ కొన్ని 

వున్నవి, 

ఈ వివిధ భిన్నజాతులు ఎట్టా వుత్పన్న మైనవి! 
అందరూ ఒకే తెగనుండి రూపొందివుంకే ఒక్కొక్కరిమధ్య 
యిప్పుడు యింత భేద మెట్లా ఏర్పడింది ? జర్పునుకు మీగోకు 

ఎంతో వ్య త్యానముండే నంగతి నీకు “తెలుసును గడా! 
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ఒకరు తేల్ల రంగు ఇంకొకరు నలుపు. జర్హసీ చేశీయుని 

వెంట్రుకలు లేతచాయతో పొడవుగా వుంటవి; సీ(గ్రోవి 
నల్లగా పొట్టిగా వుంగరాలు చుట్టుకొనివుటవి. మైనాటేశ్ 
యుడు యీయిద్లరికి భిన్నంగా వుంటాడు, ఈ గడాలన్ని 

బక (వాకినవో చెప్పడం కష్టంగాని, కొన్నిటికిమా(తేం 

కారణాలు చెప్పగలము, జంతువులు తవుతమ పరిన రాలకు 

అలవాటుపడే కొంది [కమేణా, ఎల్లా మారినవో యింతకు 

ముంచే చెప్పియున్నా. దర్భను స్రీ గో భిన్న జాతిమా నవుల 

నుండి ఆవిర్భవించి వుండనచ్చును గాని, ఎప్పుడ్" ఒకప్పుడు 
వారిరువురి ఆదిఫప్రరుషుడు ఒకడుగా నేయుండి యుండన లె, 

కాబట్ట, వక్ య ప్పుడున్న యోశేదం, 'వారు తవు పరిస రాను 

గుణ్యంగా ప్రమిడిపోను జరిపిన (పయత్న ఫలిత మై ఉండవ లె, 

కొందరు, కన్ని జంతున్రలవ తె నే, చాలా భ్వేర గా సర్దుకోని 

పోయి వుందురు, 

ఈవిధంగా, ఉత్తరాన చాలాదూరంలో-గొప్ప చలి, 

మంచులో నివసించేమనిషి, చలికి ఓర్పుకొనే శడిని వృద్ధి 
చేసుకొంటాడు.  ఎన్కిమో యీనాటికిగూడ ఉత్తరధృవ 
(వాంత హివముభూములలో నివసిస్తూ దున్ప్నహ మైన లోన్ 

బాఢను గూడ నహిస్తున్నాడు, మన బేశంనంటి వుపష్త చేశా 
లకు వాళ్ళను తీసుకొనిన స్తే బహుశా చనిపో తాలేమో ! 
వీకికిని మిగత(వపంచాసికిని పెద్ద తెంపు వర్పడి, కష్టజీవి తాన్ని 
గడపనలసి వస్తున్నది, కాబట్టి, (పపంచ యితర భాగాలలో 

నివసించేవారిమూదిరి విషయాలన్నీ వీరు నేద్బ్చకో లేదు, 
ఆఫ్రికాలో, భూమధ్య రేఖకు నమిీపంలో, అత్యుష్ణ్రంగా 
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వుంచే (పడేశాలలో సిన సించేవారు ఆ వేడకిసాూడ అలవామైై 

పోతారు. సూర్శ్టుచండతాపము వారి రంగును నల్ల బర 

స్తుంది, నము(ద్రతీరంలోనో, ఇంశక్క_డనో నీవు వెేేప కాలం 

ఎండలో వుంసే, కాగ సనాగిరంగుగా నూరి ఇప్పుడుంటే 

దాసికంకాు, నల్లనై. పోతొవని నీకు చెలుసునుగచా |! క్ న్ని 

వారాల అతపస్నానం వల్ల నే సీన్స నల్ల బడి తే, ఇక ఎప్పుడూ 

మండు కొండలో నివసించేమనిపి. ఇంకెంత నల్ల గా వుండవ ల? 

తరతరాలుగా, అనేకవందలనంనత్పరాలు అత్యుష్ట్మవ చే 

శాలలో నివసించే మనుష్యులు రానురాను నలు సెక్కి వోతూ 

చివరకు కందిన నలుపుగా తిరిగి పోతారు, మిట్టమభ్యాళ్నాసు 

బండలో పొలాల్లో పనిచేసే భారతకృవపికుని చూచినావు 
గదూ? ఎక్కునదు స్తులు కొనుక్కో_ను శ_క్లిలేని పేద అగుట 
చేత, నిలువెల్లా కప్పను గుడ్డలులేక, డేహమంతా ఎండకు 

కాగుతూూ యూవిధంగా పొలాలలోనే తనజీవితవుంతా 

గడుసు తొడు, ఇక, అతడు నలుసై తీరవలె, 

ఇప్పుడు ' తేలింది ఏమిటం శే, మనుష్యుల శరీరవర్లం 

వారు నివసించే (పచేశ శీత్రోన్లస్థితిమింద ఆధారపడి వుంటుండి 

అని, వర్గానికి, ఆమనిపీయొ క్క. అర్హతకుగాని, యోగ్యతకు 

గాసి, సౌందర్యానికి గాని ఏమి నంబంధం చేదు, తెల్ల జాతి 

మనివీ చాలాకాలం వేడిప్రబేశాలలో నివసిస్తే - ఎండ 
క న్నెరుగకుండా- వేడి సోకకుంజా-చబువ పందిళ్ళలో వట్టి 

"వేరు తిడికెలమధ్య కుం కాల(కింద దాగుకొంకుచేదప్ప;-నలుపు 

దిరిగిపోతాడు, మనం శాకీర బేశీయులమని నీకు తెలుసును 
గదా! 200 ఏండ్రకుముందు మనపూర్వీకులు కాల్టీరంలో 
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షో (పాకుజంతువు - 60 అడుగుల పొడవు. 

ము, దీనికి కారణం కాళ్లీరము వాలా సువా 
Ge 

మునం చూ 
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చలిగావుండడమే ! కాసి యో కాళ్టీర చేశస్థు లే, వేడిగా 
వుంచే యితర|ప్రచేశాలకు దిగినచ్చిన తి ర్వాత, కొన్ని వుడు 

పాంచనాలకు నలుఫుదిరిగి పోశాడు, మనమి[తులు కొందరు 

కాళ్భీర చేశ వాసులు బాగా తెల్లగా వున్నా, ఇంకకొందరు 

చాలా నల్లగా వున్నారు, ఒక ఆెల్మ్ళీరకుటుంబం, యి 

(పాం తెలలో ఎంతె ఎక్కో..న "లం "నినసి స్తుందో అంతె 

ఎక్కు_.న సలు పెక్కు_తుంది., 

దీనినల్ల , వ్రీత్లో ప్ప స్థితే మానవుని డదేవాచ్చాయకు 

ముఖ్య కారణమని తేనింది' కొంజరు ఉస (ప్రదేశాలలో వున్న 

యు భాగ్యవంతులు "కావడంచేన, ఆరుబయట పని 

ఒకుపుంజ", పెద్ద పెద్ద భవనాలలో నివసించి, మ. = తేమ 

(న కాంతిని కాపాడుకోగణుగుతున్నా కు, పట్లా, ఓకే "| శీముంత 

కటటంబము కొన్ని పుగుహూంతి రాలు నివసించి, వాతావరణపు 

తొకుకు అనుభవించకుంజా నే వుండగలను, కాని, ఒకరు 

న్వ్యయంగా వనిచేయకుంజా ఇతరుల కాయకైశంమోద జీవిం 

చడం ఏమంత గర్వింపదగిన అంశముగాదు, 

భారత బేశంలో, ఉత్తర హిందూస్తాన, కాస్టీర, 
పంజాబు వాసులు సాధారణంగా మంచివ న్నెతో వున్నారు, 

దహ్నీణం పోయినకొలది నలుపు అవుతున్నారు, వముదఠరాను, 

సింహళ (ప్రాంతాలలో బాగా నలుపుగా వుండటం నీవు 

చూచినావు, దశీణం పొయ్యేకొంది భూమధ్యరేఖ దగ్గరై, 
"వేడి జాస్తి ఆయినందున (పజలరంగు యిట్లా వున్నదని నీవు 

అనవచ్చును, నిజం! మనబేశంలో వివిధ (పాంతాల [పజల 

చేవాచ్చాయలు మారటానికి ఇటే ముఖ్య కారణము, అయి 
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నప్పటికిని భారతదేశానికి వచ్చిన (పథమజాతుల విభిన్నత 

గూడ కొంతవరకు యీ వర్ణ భేదాలకు కారణమని ముందు 

ముందు మనము తెలుసుకోగలము. గతించిన యుగాలలో 

3 

(1 | న ో క్ల fai EB ప LEE 
4//// గ స్టారు 

vn VU 

ay (AC ణ్ 
షే. 

జలాశయము నడుమ కరల-పె నిర్భింపబడిన నివాసములు 

అనేకజాతులు హీందూదేశంలోకి నచ్చినవి, చాలాకాలం 

వరకు, విడబడి ఎడ ఎడముగావుండ (పయత్నించి నప్పటికిని 
కలగలువును పూర్తిగా నిరోధించలేక పోయినవి, ఒక 
భారతీయవ్య _క్రీ ఫలానిజాతికే చెందినవాడు అని చెప్పడం 
యిప్పుడు దుహ్క_రము, 



ర. మానవజాతులు- వారి భాషలు 
ఈ (పపంచంలో, ఏ భాగంలో మొట్ట మొదట మాన 

వోత్సి త్తి అయిందో, ఎక్కడ మానవుడు ఆదిలో తన 
ఆ వా సా న్ని నలకొల్చుకొన్నాడో మనం చెప్ప లేము, 

బహుశ్కా హెచ్చు తక్కువ ఒకే కాలంలో అనేక (వచే 
శాలలో మానవోత్స తి జరిగివుంటుంది, హిమయగంం*టి 

"పెద్ద మంచునదులు కరనివోమూ, ఉ “టర ఎగా [ స 

se మానవులు ఉప్ష వ్రచేశాలవో నినసి స్తుండి 

య. మంచు కరగిపోగా, ఆ భాగాలంతా యిప్పటి 

సై బీరియా (రష్యాలో) వలె విశాలమైన పచ్చిక బయశ్ళు 
పస నుంటవి, తము పకుగణానిక్ మేత కావాల కాబట్టి, 

వాళ్ళి యి+* మాూాగాంములంలా తిరు గాడుచుంట హ్. 

సిర వాసాలులేకుండా ఎల్లప్పుడు అ యి* జాతులను 

ఆంగ్లంలో నొమాము అంటారు. ఇప్పుడు గూడ, చాల 

"దే శాలలను, వున బేశంలోను సుగాల ఎఠికల జూతులలాంటి 

చేశ (దిమ రులు (కొమాడ్సు) ణాలాముంది వున్నారు, 

నదీ పరిసర(ప్రజేశాలు సారవంతమై వ్యనసాయా సీకి 
అత్యంతము యె యె ా గ్యమైనందునలన, | కుజులు పెద్ద పెద్ద నదీ 

తీరాలలో నిలిచిపోయినుంటాతథ, “కావలసినంత సప క 

టంవల్ల ఆహారపదార్థాలు పండించను సుళువుగా వుంటుంది 

కాబట్టి, హిందూ చేశంభో' మహానదులు - సింధు, గంగా 

(పొం'తాలలోను, పాల_న్టీనముభో టిగిన్, యు(ఫటిన్ నదీ 
తీరాలలోను, ఈజిన్లులో నైలు ఏటిఒడ్డునను, ల్లు చనా 
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చేశంగా'ను నివాసాలు ఏర్పరచుకొని వుంటారని మనం 

వూహా స్తున్నాము,, 

భారత చేశెంఛో మనకు కాసోకూస్తో తెలిసిన ఆదిమ 

జాతి [దావిడులు, ఆ తర్వాతి ఆధ్యుగు వచ్చినారు. ఇళ్షే 

తూర్పునుండి మంగోలియనులు వచ్చినారు, ఈది నా'నికిగగాడ, 

దవీణాపథంలగో నివసించేవారిలో ఎక్కువమంది (దావిడ 
జనులే! ఏరు ఉత్తర హిందూస్థాన వాసులకంయి నల్లటివారు, 

(పాయా, దీనికి కారణం - (చావిడులు దీర్ణ తర "కాలం 

నుంచి హిందూచేశంలో వ్రండిన్రంటారు. [(దావిడులు 
ఇవాట్రా అభివృద్ది చెందిన జాతి, వీరికి ఒక (పత్యేక న్వభాప, 

వుండినది, వీరు యితర దేశ ప్రజతో విస్తారమైన వాణి 
జ్యాన్ని నడిపినొరు, ఆగు! మనకథ వాల ముందుకు సాగి 

పోతున్నది. 

అదినాలలో, మధ్య -~ పన్చ్మ అసియాల “ను, 

తూద్చ యూరఫు (ప్రబేశాలలోను ఒక నూర్నెజూతి 

సెంపొందుచుండిండి, అటే అర్యజాతి | నంన్కృృతంలో 

నాడ కులీనుడు లేక, పెద్దమనిషి అనే అ యిచ్చే యో 

ఆర్యశ బ్దం వున్నది. నంన్క ఎ్రెలేం గూడ ఆర్యుల వివిధ 

భాహలలో ఒకటి కాబట్టి, ఏరంతా, తొము వాలా యోగ్యుల 
మని, ఉన్నతజాతి సంభవులమని భావించుకొనేవారని నేలు 
తున్నది, చూడగా, వాళ్లుగూడ యిప్పటి [పజలనూది శే 
చాలా డాంభికులుగా వుండినట్లున్నది, నీకు తెలుసుగా - 
ఆంగ్లేయుడు (ప్రపంచములో తానే (పథ మైక గణ్యుడని 
భావించుకోవడం ! ఇక్క (ఫెంచి ఆయన ఇే విధంగా, 
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పరాసుజాతి ఉన్నతోన్నత మైన దనుకొనడం! ఇలాగే జర్ట 
నులు అమెరికనులు గూడ అనుకొంటున్నారు. 

ఈ ఆర్యులు, యూర ప్రు-ఈ తర అసియాలంతా, 

అప్పుడు వ్యాపించిన అంతులేని పచ్చిక బీళ్ళలో తిరుగాడి 
గారు, కాసి, వారినంఖ్య సపెరిగిండి:  వాజోవరణం ఆన్ల 

మయమె పోయింది; భూమిమోద పచ్చిక తగ్గిపోయింది; ఇక 

వారందరికి తినుటకు చాలినంత అహారం దొరికింది కాదు, 

అందువల్ల, యా ఆప కోరానేహణం 6లో యితర భూ భాగాలకు 

విర్ర జరిగి పోవలసి వచ్చింది. అందువల్ల యూరఫుఖండా 

న్నంఠతా వరచుకొనిపోయి,  మెసావాటామియా, పర్షియా 

కింందూ దేశాలకు (పొకినారు, దీన్ని బట్టి చా చే యూర పు 

వుండ వాసులందరూ, పర్గి యా, మసాఫొహామియా; శ ఉ_త్తర 

హూం దూస్థాన (పజలున్నూ, వీరిలో ఒకూ_క్క.రికి చాలా శద 

మున్న ప్పటికిన్ని, ఆదిలో అందరూ ఒకే మాల పురుషులు - 

అం కు -ఆర్యల నంతతివారని తెలిసి కోగలుగుతున్నాము, ద్తది 

వాలా కాలంనొటి సంగతిలే! ఆ తరాగత వాలా మార్పులు 

జరిగి జాతులు చాలా వరకు ఒకదానిలో ఒకటి మిళితమై 

పోయినవి. అందుచేత, నేటి (పపంచ (ప్రజల కూటస్థ జూతు 

అలో ఆర్యజాతి చాల మహత్తర మైనది. 

ఇంకొక గొప్పజాతి మంగోలియనులు, కిది తూర్ప 

ఆసియా, అంజు - చైనా జపాను టిబేటు నయాం బర్మా 

"చీశాలలో వ్యాపించింది, వీటిని పసుపు జూతులంటారు. 

పీరికి సాధారణంగా బుగ్గ ఎముకణాలా ఎత్తుగాను, కండ్లు 

చిన్నవిగాను వుంటవి, 

4 
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ఆ|ఫీకా మొదలగు చేశవానులు స్మీగోలు. వీఠు 

అటు అత్యలుగాత, ఇటు ముంగోలియనుణ-గారు. వీరి వర్ణం 

కాటుక నలుపు, ఇక, అ రెబియా పాల స్టీనవాసులు, 

అరబ్బులు, యూదులు ఇంకొక భిన్నజాతికి జెందిసవారు, 

ఈ జూతులన్నీ అనేక వేల ఏండ్ల కొలంపఫో, అనంఖ్య్యా 

కములైన న్వల్పజాతులుగా చీలి, అప్పుడప్పుడు భిన్న బతు 

లతో వునర్శిళితమై పోయినవి. ఇవన్నీ కెలుసుకొ నే (ప్ర ఇన 
మనకిప్పుడు అవనరంలేదులే ! వివిధజాతులను శెలుసుకొ” 

ఒకముఖ్యమైన వింతమార్లం వారిభావషలను పరిశీలించు కు! 

మొట్టమొదట, (ప్రతిజాతికి ఒక్కొ క్క_ (ప్రత్యేకభ'మ వుం 

డింది అయితే కాలకమేణా యీజఒక్క_భావనుంటే అనేక 

భాషలు ఉత్సన్న మైనవి, కాని యీభౌషలన్నీ ఒకే మూల 

భా పాూజన్యాలు, అందువల్ల ఒేవంశానికి జెందినవి. వాటిలో 

సరిపాయ్యుమూటలు యేరి, వివిధభాపషల సంబంధ బా.,ధ 

వ్యాలను కనుక్కో వచ్చు. 

7జీ 

ఆర్యులు ఆసియా, యూర ఫుఖంజాలలో వ్యాపించు 

కొని పోయినందున అన్యోన్య సంబంధాన్ని నిబువుకో లేన 

పోయినాథు. ఆదినాలలో నైళ్ళుగాని, చెలి గాములుగాని, 
కడకు (వాతప్పున్తకాలుగాని లేవు కాబట్టి, (ప్రతిఆర్య శాఖ 
గూడ ఒకేభా వను తేదనుగుణ్యమైన వై లత్యుంతో మాటాడు 

కొ నేది, ఇట్లా కొంతశాలం జరిగేవరకు ఇది ఆదిమ మాతృ. 
భఛాపకు, a యితరసోదర భాషలకు కేవలము విఖన్నమై 
ఫోయినది, 



మానవజాతులు = వారి భాషలు స్ | 

ఈ కంరణంవల్ల నే (ప్రపంచంలో "నేడు యిన్ని ఫాహ.. 

లున్నవి, * 

ఈ భాషలన్నిటిని మనం పరిశీలిస్తే భాహలు అనం 
తంగా వున్నప్పటికిని మూలభాషలు వాలా కొద్ది అని మన6 

తెలుసుకోగలము, ఎట్లం కు-...ఆర్యులు ఎక్క డకుపోయినా 

చారిభాహ అర్యభ పాకుటుంబానికి జెందిందిగానే వుండింది, 

సంస్కృతము, ల్యాటిను, (గీకు, ఇంస్తీము, (ఫెంచి, ఇటాలీయను, 

ఇంకా కొన్నిఖభాపలు ఆర్య శాఖకు జెందిన చిన్నాయన 

సెదనాయన బిడ్డలు, మన భారతీయభావలలో, హిందీ, 

ఉరుదు, బెంగాలి, మురారి గుజరాతి మొదలై నవి సంస్కృత 

తద్భ వాలు కాబట్టి ఇవన్నీ ఆర్యభాపా నంతతివే ! 

ఇంకొక భూరి భాపాకుటుంబము చె నాభాష, మైనా, 

బర్మా, టిబేటు, నయాం భాషలు యీ సంతతిని, 

మూడవశాఖ సెమిటిక్; హీబా, అరవిక్ దీనికి 

జెందిన వే. 

టర్కీ, జపాను మొదలగు కొన్ని ఫభాపులు ఈ మూడు. 

శాఖలలో చేనికిగాని నంబంధించనవు, 

దవీణ భారత బేశ భాషలు - తెలుగు, అరవము, 
మళీయాళము, కన్నడము మున్నగునవి గూడ యా మూడిం 

టికి నంబంధించన్చ. ఈ నాలుగు భాషలు Ee 

బాలా పురాతనమైనవి, 

న ఆం నా నా 
వచ్చినవి, ఒక్క_ భారతదేశంలో చే 225 భావలున్న వి,---అనువాదకుడు, 
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ఆర్యులు వివిధ చేశాలకు ఎట్లా వ్యాపించి పోయుంగి, 

పోయిన చోటుకల్లా ఏడో ఒక విధంగా వారిభాషను ఎట్లా 

శీనుకొని పోయింది ఇంతవరకు పరికించినాము, భిన కీతోప్ల 

వెతులు, భిన్న స్థానిక పరిస్థితులు వివిధ అర్య శాఖలలో 

అనేకమైన భీదాల కల్పించినవి. ఒక్కొక్క శాఖ తన 

కనుగుణ్యమైన మానాన కొత్తకొత్త అలవాట్లతో నం 

చాయాలతో మారుతూ వచ్చింది. ఆదినాలలో శాకపోకలటు 

య స్పాధ్యం కావడంచేత, ఒకశాఖ యితరేశాలలోవుంగే 

ఇతర శాఖలను ఎప్పుడూ కలుసుకో లేక పోయింది. ఇట్లా 

(పతివర్లము ఇంకొక సముదాయమునుండి వేరై పోయింది. 

ఏదో ఒకచేశంవారు ఏదైనా ఒక వినూత్నాంశాన్ని నేర్చు 

కొంు దాన్ని ఇంకొక బేశంవారికి చెప్ప లేకపాయ్యే వాళ్ళు, 

వ్రాబస్టే మార్పులు వచ్చి, కొన్ని ఫురుపూంతరాల తదనంత 

"నం ఒక్క. ఆర్యకుటుంబమే చీలి శాఖోపకాఖలె పోయింది, 

బహుశా, వారంతా ఒకే భూరికుటుంబీకులు అనే నంగతి 

మరచిపోయి వుంటారు, వారి ఒక్క_భాపే. పరన్పరభిన్నమై 

అనేక భాపలైవోయింది, 

కాసి, ఆభాహపలు .అంత విభిన్నంగా" గాన్సించినప్పటి 

:శిన్ని భాషలన్నిటిలో సామాన్యపదాలు, సామ్య్యూలు బాలా 

వుండేవి, అనేకవేల సంవత్సరాలు గడిచిపోయినా, ఇప్పటికి 

చూడ వివిధభాపులలోని యా సామ్యుపదాలను ఏరి, ఒకా 

హక ప్పుడు యీ భాషలన్నీ ఒక్కటిగా నే వుండివుండాలని 
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చెప్పవచ్చును, (ఫెంచి ఇ్రంగ్లీ మ భాషలలో యిట్లాంజో 

సామాన్యపదాలు చాలానున్న వని పీకు “తెలునునుగచదా ఓ 

ఫాదర్ -మదర్ అనే సర్వసాధారణమైన రెండు వాడక 

మాటలను పరిశీలిసాం:_హిందీ సంస్కృ తాలలో యూ: 

మాటలే పిత-మాతలు అవుతున్నవి గదా! ల్యాటి౯ లో 

చేటర్-మేటర్; (గ్రీకులో పేటర్-మాటర్, జర్శనులో 

Pater-(ఉచ్చార ణ-ఖాతర్ ) Mutter (ఉచ్భారణ-ముతర్ జ 

పరాసుఖాపషులో చేర్-మేర్; ఇలాగే యింకా యితర భాప, 

లలో ! ఇవన్నీ చాలావరకు పోలివ్రన్నవని కన్పించడం లేడా? 

అన్న దనుల బిడ్డలమాదిరి వాటికి ఒక విధమైన కుటుంబ 

సారూప్యమున్నది,. చాలామాూాటలు ఒక భాపనుండి ఇంకొక 

భాషకు వచ్చివుండవచ్చును, అట్లా, హిందీ చాలా పదాలనవ 

ఇంగ్లీ మనుండి అవును తెచ్చుకొన్నది, ఇంగీషుగూడ కొన్ని 

మాటలను హీందీనుంచి తీసుకొన్నది. కాని ఫాదరు - 

మదట పదాలువూ[(తం చేబవులుగా యితర భావలలోకి. 

(పవేశించి వుండవు. ఇవి కొ త్తమాటలు గూడాకావు.. 

మొట్టమొదట (ప్రజలలో, ఒకరితో నొకరు మాట్లాడటం. 
(పారంభించగా నే, తల్లిదండ్రులు వుండీవుంటారు కాబట్టి. 

వారిని అపేకుతో పిలిచివుంటారు, కాబట్టి యామాటలు,,. 
ఒక భాషనుండి మరియొక భాష (గహించి వుండదు అని మనం 

చెప్పవచ్చు. ఇక, ఇవి ఒకే అదివురువునినుండో, ఒకే 

కుటుంబంనుండో సం[కమించివుండవ లె, దీనిని బట్టి, ఇప్పుడు. 

జాతులు భిన్న చేశాలలో దూరదూరంగా నివసి న్తుండి, ఛిన్న 

భావలు ఉపయోగి స్తుండినప్పటికిన్ని, ఒకానొకప్పుడు 
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పీరందరు ఒశే పెద్ద కుటుంబసంజాతులని మనం కనుగొన 
గలము, 

చూచావుగదూ, భాపావిహయకచర్చ ఎంత గావు 
శీయకంగా వున్నదో ! ఈచర్చ చాలా విషయాలను తెలుపు 
తుంది, మూడు నాలుగుఫాషలు వస్తే వంక కొన్నింటిని 

నేర్చుకొనడం వమంత కష్టంగాదు. 

ఇప్పుడు దూరదూరంగా, వివిధ బేశాలలో నివసించే 

మనమంతా చాలాశాలానికీముందు ఒశేజాతివారమని గూడ 
పీకు తెలియగలదు, నాటినుంచి చేటివరకు మనం చాలా 

మారిపోయి, మనలో చాలామంది మన పాతనంబంధం మరచి 

పోయిన్రున్నాము, (పతిచేశంవార తామే (ేస్టులమని, మేధా 

వంతులమని, ఇతరులు అన్నిటా తమంతవారు కారని 

ఫావించుకొంటారు. ఆంగ్లేయుడు తాను-తన చేశ మే (శేష్ట 
చును కొంటాడు; పరాసువాడు తన బేశాన్ని-దానికి నంబం 
ధించిన సమస్తాన్ని గూర్చి గ ర్వపడు తాడు, వక్ జర్శనులు, 

ఇటాలియనులు తవుబేశాలకు దరిదాపే లేదనుకొంటారు, 

మనవాథ ఫొందరు అనేకవీధాల [పపంచంళలో భారత 

చశానికి మించించే లేదను కొంటారు, ఇది కేవలం (ఛభను 

జన్య మైన దురహం౦ంకారము., (ప్రతివాడు తన్ను గూర్చి తను 

"దేశాన్ని /హార్చి మంచే భావించ వాంభిసాడు, యథార్థంలో 

'శొంతమంచి కొంత చెడ్డ కలగలువుగా తేని మానవుడే లేడు, 

ఇళ్లు బాగోగులు స పంచుకోని దేశమే లేదు, 

-ఎక్క_డగాని వున్న మంచిని (గ్రహించి, చెడ్డను పరిహూరించను 

మనం (పయత్నించవ లె, మనంయిప్పుడు ముఖ్యంగా మన చేశ 



వివిధభాషల నంబంధము ర్గ్ 

విషయమై ఎక్కున ఆన_క్తితో వున్నమాట వాస్తవమే! 
దురదృష్టవ శాత్తు మనదేశం యిపుడు వాలా హీనసితిలో 

శ క టో భళి ల నగ మ జో 
వున్నది; Em ఇవాలానర కు దచారి[(ద్ర్వం ౫ నుర్చురోవన 

నుభవి స్తున్నారు. వారికి వారిజీవితాలవట్ల మోజులేదు, 
nr వా. 

ఇక వారిజీవితాలను ఎట్లా సుఖ(పడంగా చేయగలమో 

అది యమోచించవ లె, మనవిధానాలలో అలవాట్లలో మంచి 

వాటిని ఏరి అట్టి బెట్టుకొని, చెడ్డవాటి నెల్లా పరిత్యజించవ లె, 

ఇతర జేశాలగో మంచి గాన్సి స్తే, దాన్ని (గహించవ లెను, 

భారతీయులం కాబట్ట, మనం ల౧ాక్కడనే వుండి 

యీ బేశంకొరకు కృృవినల్పవ లె; కాస్ మనం మూ[ప్రపంచ 

భూరవిశాల కుటుంబానికి సంబంధించిన వారమని, ఇంతకూ 

అన్య చేశ బాసులు ఒకప్పుడు మనర క్రి బంభువులని మా(తం 

చూనువ రాదు, (పపంచ మానవానీకనొంకా తృ_ప్టిపడి, సుఖ 

మయజీవితాలను గడుపుతుంకు అంతకంకు మహా త్తర 

మనోజ్ఞ విషయం ఇంకొకటి వుండదు. కాబట్టి, యీ(ప్రపంచ 

నుంతా సుఖపూర్ల జీవితాలకు ఆలవాల మయ్యాటట్టు చేయను 

తానం (పయత్నీంచాల, 



నాగరకత అంశు ఏమిటి? 

ఇప్పుడు (ప్రాచీన నాగరికతనుగురించి కొంచెం చెప్ప 

బోతున్నా. కాని, దానికిముందు నాగరకత అంశు ఏమిటో 

కొంత తెలునుకోవ లతెగడా ! నాగరకత అంకే_ఆరణ్యక 

గుణాలను దిద్ది, చక్క_బరచి, సనంస్క_రించి, వాటిస్థా నే 

మంచి అలవాట్లను నెలకొల్చ్పడము అని నిఘంటువు అర్హం 

చెబుతున్నది. ముఖ్యంగా యిది ఒక నంభానికో ఒకజాతి 

నముదడాయానికో నంబంధించి వృంటుంది. వమృుగాలకం3 

ఒక పాటి అభివృద్ధిలో వుండిన అప్పటిమానవుని (కూర స్థితిని 

పశు, వవృ త్తి త్రి ల, ఇక, దానికి కీవలం భిన్న మైంది 

నాగరకత ! ఆదిమ ఆరణ్యకస్థితికి మనమెంత దూర మైతే 
అంత నాగరకుల మన్ననూట 

"కాని, ఒక వ్యక్, నసంఘమో, నాగరికవూ 1? లేశ, 

ఆరణ్యకమా? అని కనుక్కొనేవె ఎట్లు? యూరపు 

ఖండంలో, చాలామంది తొము అత్యంత నాగరకులమని, 

ఆసి మా వాసులు కేవలం అరణ్యకులని వారిమతం, ఆసి౫రా, 

ఆ(ఫికావాసులకంకే వీర ఎక్కువ దుస్తులు వేసుకుంటా 
ర నేనా దీనికి కారణం? అయితే, దుస్తులు శీత్రోస్త స్టితుల 

ననుసరించి ఉంటవి, శీతల దేశాలలో ఉష్షబేశవాసులకంక 
ఎక్కువ ఉడువులు ధరిసారు, లేకుంకు ఆయుధపాణి 

(తుపాక్సి నిరాయుధునికంకు బలవంతుడు కాబట్టి, ఆయుధ 
పాణియే నాగరికుజాతాడా ? నాగరికుడు అ౮ం-గరికునితోడవు 
గాని బలహీనుడు, బలవంతునితోగాని “సీవ్టు అనాగరిక 



నాగరకత అంపే ఏమిటి ? ద్” 

అని చెప్పలేడు. అతడు చంపుతా జేమో అన్న భయం 

యితసికి వుంటుంది, 

కొన్ని ఏండ్లకు ముందు ఒక పెద్ద యుద్దంజరిగింది * నీకు 

తెలుసునుగ దా! (పపంచ బేశాలు చాలామటుకు డానిలోతగు 

లొ_న్నవి, ఇక, (ప్రకిచేశము |ప్రతిపకుదేశ (ప్రజను ఓవినంతి 

మందిని చంప (పయత్నించింది, ఇంగ్లీ షు వారు జర్భనులను 

చంప విశ్ళ ప్రయత్నం చేసినారు. అలాగే జర్భనులుయింగ్లీ మ 
వారిని చంపుతూ వచ్చినారు. ఈయుద్దంలో లశులాడి హాతు 

లై నారు, చేలకుతరబడి మరణపర్యంతం ఏకలాంగు'లె జాధ 

పడినారు; కొందరు కండ్లుపోయి (గుడ్డవా రై. శి నాధ; నురి 

కొందరు కాలుచేతులు వోగొట్టుకొన్నారు, ఈ యుద పిక 

లాంగులను చాలమందిని నీవు, [ఫొాంసుమొదలె న దేశోలభో 

చూచివుంటావు. ప్యారీన నగర భూగర్భ అయోవా న్లాలలో 

పీరికిగా న (వతిబండిలోను కల్పింపబడి 
వున్నవి. ఇట్లా ఒక కరి నొకరు చంపుకొని, వికలాంగులుగా 

చేసుకోవడం నాగరకత-వి వేకముఅని అనుకుంటారా? ఏఫలో 

యిద్దరు కొట్లాడుకొం కు పోలీనువచ్చి తగన దీవ్చ తాడు), 

అది చూచినవారు పోరాడుకొన్నవారి అవివేకాన్ని విమర్శి 

స్తారు. ఇక్క పెద్ద పెద్ద డేశాలే పోశాడుకొని, లక్షలాది 

తమ్మ పజల నే చంపుకొం శ్రే, ఆదేశాలు ఇంకా ఎంతతు(దంగా 

అవి వేకంగా వుండవ లె ? ఇదంతా, అడవిలో యిద్దరు మృగ 

ఆతా ప న ద్, వీరినే పశు(ప్రవృ త్తిగల 
జ కాానాణనాలాతాత వల వనాలు. వనానానా. ల. న అనల మ ల దనన. కరా కార. చమపకు బలారనాలు కాకావాభవనయానాకాస[నానును 

శ 1914- 16 నా! నాటీ (పపంచ 'సం|గామము అనువాదకుడు, 



శరీ (ప్రపంచ పరిణామము 

వ్ తాలం కే- ఇంతకం కు హీనంగా ఫఘోరల.నా కువ రెం చే 
ఆట 

యో దేశాలు యింశెంతే పశు(పాయంగా వుంజాలనో | 

యవ 7 రైద+ ఈ ఇ నాఇనిలి సేం ఎనోన ఈ (పశ్నిను యిీాద్భృ ఎత లొ ) నీలి సే స 

వోరి పరస్సరం ge ఇంగ్లండు, జర్చనీ, 
(ఖాంను, ఇటలీ, ఇంకా "చాలా దేశాలు ఎన్న టోకిది వాగరక 

జేశాలు శానేరవు, కాని, మూ బేశాల:న్ క్రొ న్ని మః _త్తర 
CONN = ) 

పిపయా ము రా శస్తున్న వని, వాలామంని యోన్యు యున్నా 

కం క్స్ళ న్న ుంసును, 

కాబట్టి, నాగరకత అంశ యీమిటో నిర్వచించి 

“శలిపికోడం ea కాదని సీను అనవచ్చు; నిజమే | అది 

చాలా క్షి ప్లనమసే స్వే! సుందర భవనా, చిత్రాలు పుస్త 

కాలు ఇంకా పహ్య్బూాదయంగవుమైన (పతిఅంశము నిజంగా, 
నాగారన తొచిు “మే | Be), WE Ge 3 (ప్రజా 

(శేయాని! ఇతడ లతో కలిసి పాటుబే నత్పురుమడు య్ 

ఉవ్పీన నారజళజాంకాలకంకే ఉ త్తమ చిహ్నము; ఏకాకిగా 

పని జేసేదానికేంకు పాము... కృషి శేస్థ్టము; నర్వదెన 

కేయానికి కలిసి వరి జీయడం (శేవ్రతమము | 



12. కరానపపరాలు అం శమం చస 

ఈ భూమిమోడ మానవుకు (ప్రభవించిన మొదటి 
జ్య లల చై 

డినాొలభో ఎగూ మృగక ల్పుడుగా ప్రుండినాడి వోయిన 
౧౧ 

జాబుల” చెప్పినాను, మెప్తీగా కొన్ని 'వేలసంవత్సే రాలకు 

మితేు ట్ర వ మెరు కెక్కి న్ న మొబట్ల మొదట, 

యిప్పుడు కొన్నే (కూర్చు గాలు చే స్తుండినట్టు, ఆత్ర 

డొక్కడే వశాకిగా జంతుకోటి నంతా తరిమి, వేటాడి 

చంపుతూ వుండీివ్రుండవల. ఆ తర్వాత, ఇంక కొందరు 

మూకతో గుంపుగట్టి పోవడం వివేకమున్ను, భద్రమున్ను 
ఆపి తెలుసుకొన్నాడు. ఇ వట్లా కొందరు గుంపుగా చేరితే, 

వారు బలయతు "లె లె, కూర సక్ళగణమా, ఇతర మానవ 

నంఘమో యెదిరి స్తే అతృరరవణ చేనుకోగలుస తారు, 

౫ంతునవులుగూడ తమ భద్రతకొరకు గుంవుగట్టి తిరుగాడు 

చుంటవి. గాొ(ఛె,మేక,జింక ఇంకా ఏనుగులు గూడ గుంపు 

లుగా (కోమరుతుంటవి, ఈగుంప్రు నెదిరించేటప్పు డు అందులో 

కాన్ని ముల్యానివుండి, వుందకు కాపలా గా వ తోడేళ్ల 

గుంపులను గూర్చిన కథలు నీవు చదివి పకా రహా 

"దేశంలో చలికాలంలో ఇవి పెద్దపెద్ద గుంపులుగా తీరు గాడ 

తవి, వాటికి లీచకాలంలో ప్రల స * అందువల్ల ఆకలి 

అ. Mise స్వ, ఆకలి డీరన్ ఫీముని 
వృకోదరుడు అన్నారు భొరతంలో. వృకోదరుడికి ఇంకొకఅగం కూడ 

చెబుతారు, (పతీమానవునికి వడ్లగింజ ముక్కు_అంత జక రాన్ని వుంటుం 

చని, వృకము - అంటే అంగుష్టమా త్ర పరమాణం గలిగిన జఠ రాగ్ని 

కా బట్టి, ఆంత గ ర్భస్థం చేసుకొన్న భీముడు నవృకో దరు డై నాడు, 
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గొన్నప్పుడు యా గుంపు మనుష్యుల ప్ర బడుతుంది. ఒంటరి 

తోడేలు సాధారణంగా మనిషి పె బడదు; కాని గుండె 

నప్పుడు మానవ నము దాయా న్నే ధిక్క_రించను చాలినంత 

బలాన్ని పాందినట్లు తోడేళ్లు స్ఫురించుకొంటవి, దక అప్పుడు 

నునుసష్యులు (పాణరతుణానికి పరగి త్తిపోవలసి వుంటుంది, 

(పాయకంగా, ఆ చేశంలో యిటువంటి నంద రాలలో 

స్పెడ్టెస్ * మోద పారి ఫాయ్యే మనుష్యులకు, ఆకటితో 

వెన్నాజే తోడే డోళ్ళకు పందెములు జరుగుతుంటవి, 

ఆదిమ మానవులు నాగరకతలో ఎక్కిన మొదటి 

మట్టు - అందరూ ఒకగుంపుగా కూడడమే ! ఈ గుంపులనే 
'తెగలన్నారు. వారు సాముదాయకంగా పనులు వేయ 

(పారంభించారు; ఇప్పుడు నపహాకారవిధానం అనే వద్లతి 

అప్పుడూ వుంది. (ప్రకివార మొదట తన తెగవిషయానస్ని 

గూర్చి (శద్ధవహించి, ఆ తర్వాత, స్వవిషయాన్ని గూర్చి 

(శ్రద్ధవహిం చవలసి వుండేది. ఒక తెగకు అపాయ మాపా 

ద్ స్ట (ప్రతివ్యక్తి క్రి దాని రత.ణకై పోరాడి దానిని కాపాడ 

వలసి వుండేది, వర్షంభో ఎవరై నా నా ఆసంఘానికిగా పనిచేయక 

పోతే వాడిని తన్ని బయటకు తరిమి వేసే వాళ్లు, 

మనుష్యులు సమష్టిగా ఒకపని చేయాలం కు అందరూ 

ఒక నియమబదవిధానంలో నడచుకోవలెను ; అట్లుగాక ఎవ 
రు య 

రికి తోచినట్లు వారచేస్తే కట్టుబాశు నడలిపోయి, 

* సెడ్డి - చ కాలులేకుండా, రెయికాడియర్ అనే హిమ హారి 

శాలనల్లనో, కుక్క_లవల్లనో మంచు పదేశాలలో యీడ్వబజే బండి, 
య య 



62 (పపంచ పరిణామము 

నామమా_తాపళ్ష్ట్రం అయిపోతుంది ; కాబట్టి, ఇందు+ో 

ఒకడు నేత కానలసి వుంటుండి, జంతువుల గుంప్రులణో 

గూడ యీినాయక మృగం వున్నది, ఇదేవిధంగా మూనవ 

జాతి నంఘాలుగూడ వారితో ఒక బలనంతుని తవు నాయ 

కొడుగా ఎన్నుకొన్న వి. ఆదినాలగో జరుపవలసిన పోరా 

టాతలు జూ స్త్రీగా నుండడం మూలాన నాంయకనగణం జల 

నంతుని శే లభ్యపడుతుండింది, 

ఒక్రతెగగో అంత;కలహాలు చెలరేగి తే, త్వరలో 

ఆగూడెం ఛిన్నాభిన్నం అయిపోతుంది; కాబ్బ్టు నాయ 

కుడు యిటువంటి కలతలు ములకశె త్తకుంజా చూచేవాడు, 

కాని, ఒకవర్షం మరియొక డానితో పోరాడవలసిన అవసరం 

ఏర్పడివుండును__ అట్లా వోఠాడినూడ వున్నవి, నిజక్నేమార్థం 

ప్రతివ్య_క్తి యితరవ్య క్తులతో పోరాడే పాతపద్గతిమిద ఇది 
కొంత అభివృద్ధి జెందిన విధానం, 

స్ట. పెద్దకుటుం బా లే మొట్ట మొదటి తెగలుగా 

వుండివుండవ లె, అందలి (పతివాడు పరస్పరం కలసిన వాళ్లుగా 

నృండినారు ; ఆత ర్వాత ఆకుటుం బాలు సెదిగి, తెగలై, 

పెద్దవై పోయినవి, 

మానవనృష్టికి (పాతః కాలమైన ఆదినాలలో, ముఖ్యం 

గా వన్హాలు ఏర్పడకముందు, మానవుని జీవితం చాలా కష్ట 

తరంగా వుండవుండవలె : అతనికి యిల్లు లేదు ; ఏవే కొన్ని 

తోళ్లు తప్ప గుడ్డలేమో శేవు; “ఇదిగాక, నదా కలహోల 
తోనే కాలం గడవపివ్రుండవలతె, తన దైనిక భు క్రికి జంతువుల 
వేటాడి చంపుటో, లేక, కందమూలాదుల వెదకుటో చేయ 
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వలసి వుండేది. తనకు అదుగదుగునకు శ(తువులున్న ట్ల: 

తోపింప జేసివ్రుండును, వడగండ్లు, చలి, మంచు, భూకంపాలు 

కలిగించే (పకృతిగూడ న. విరోధి అనుకొన్నాడు, పాప-! 

అనహాయ ముద బానిన! వ విషయపు లోతుపాతులు తెలి 

యక, [పతిదానికి భయపడుతు, భూమిమిద నక్కోని 

(వాకిపోతు వుండివుండవ లె, నడగండ్లు పడి తే మేఘమండలు 
నుండి ఎవరో ేవత తెన్ను రాళ్లతో కొట్ట ప్రయత్ని స్తున్న 
డనుకొనేవాడు ; ప్రక అతడు ఛయవిహం్పలు డై తనపైకి యీ 

వుత్స్చాతాల (ప్రయోగం చెసి వంపినందులకు ఆమేఘాలభో 

వుండే వ్యక్తి క్ర దీక్యర్థంగా ఏదన్నా చెయ్య్యాలనుకొ నే వాడు, 

బక్క ఆయనను మేవ్పించే 'దెట్లా! అతని బుద్ది అంతే 

స్ఫుటంగా ఇంకా వికసించ లేదు, "మబ్బులలో వుంచే. చేనుడు 

తనవంటివా జే అని భావించుకొని, భోజనం కోరతాజేచూ 

అని అనుకొన్నాడు, అందువల్ల ఏదో ఒక జంతువునుచంపి, 
గూడెపు పెద్దలు చెప్పినట్లు బలి అర్చించి, ఆచేనతలు ఆర 

గించేదానికి, ఆ వై వేద్యాన్ని ఎక్క_డనో దాచివుంచేవాు, 

ఆచేవుడు పానల, వడగండ్ల ఆపగలుగుతాడని అతని వూహా, 

ఇక, వాన వడగండ్లు ఎట్లావచ్చేది తెలిసిన మనకు 

యీాతంతు అంతా అవి వేకంగా కాస్పిస్వు సుంది; జంతుబలికి 

దానికి ఎలాటి నంబంధనూ లేదు, ఇది అవివేకమైనా, మూ 

దినాలలోగూడ యిది న్ు బలులిచ్చే రా! లింకా 

వున్నారు . 
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ase 
ఆదిమ మానవుడు = (వతిదానికి భయపడుతూ 

వుండి, సంభవించిన (ప్రతి అరిష్టముగూడ కోపబడిన చేవ 
తెలు పట్టుదలతో కలిని స్తుండినట్లు భావించుకొ నేవా.ఫో 

ఇంతకు ముసల త్ర తరంలో చెప్పివున్నా. ఈనూహోజన్య మైన 

"జీవతలు అడవిలో, కొండలో, లోయలో, నుబ్బులో - (పతి 

చోట వారికి (ప్రత్యతుమరో రగ సవాళ్ళు, వారిభ'వనలో "చేనుడు 

సౌమ్యుడు, దయామయ.డుగా క,అనుక£ణం కోపంతో పొంగే 

ముకో_ పీ అముసనాడు, వాళ్ళు ఆయన కినుకను గూర్చి 

మహోాభయపడి, ఏకో ఒకటి, ముఖ్యంగా అసోరము 

లంచంగా యిచ్చి, ఆయన కోప తాపాన్ని ఉపశమింప చేయను 

ఎప్పుడూ (ప్రయత్నిం చేవాళ్ళు, ఒక్కా క్కప్పుడు భూకంపము, 

నరద, విశేపజననష్టము కలిగించిన చీడ, మొదలైన ఉత్సా 

కాలు నంభవి స్తే వారు భయపడిపోయి, దేవతలకు కోపం 

వచ్చిందనుకొ నేవాళ్లు. అప్పుడు ఆచేవతలను (ప్రనన్నుల 
'జేయను నర బలియివగ్పడ మే కాకుండా, తమ బిడ్డల నే చంవి, 

ఆ చేవతలకు ఆహుతి యివ్వనుగూడ నంసిద్దులయ్యేవారు, 

ఇది ఘోరంగా కాన్ని స్తున్నది. కాని, భయవిహ్యూలుడు 
దేనికైనా తెగిసాడు, 

బ్రచే మఠానికి (పాతిపదిక అయివుంటుంది. కాబట్టి 

మతం మొదట భయరూపకంగా వచ్చిన దన్నమాట! ఇక 

భయంచేత వదిచేసినా చెడుపే అనవ లె, మతం అనేక మున్నోజ్ఞో 
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విషయాల మనకు చెపుతుందని నీకు తెలుసు! నీన్ర పెరిగి 
చెద్దదానవై నప్పుస, (పపంచ మతాలను గురించి, వాటి పేర 

సాగించిన లగ్గు, ఎస్తులను గురించి చదువగలవు, 
(పస్తుతం, మతం మానవభావసరణిలో ఎలా మొలకెత్తింది 

అన్న సంగతిమా(తం ఆకర్ష ణేయంగా వున్నది. ఇక ముంచు, 

మతం ఎలా ఎదిగందో చూసాం, కాని, మతం ఎంత 

గొప్పగా ఎదిగిపోయినప్పటికిని, దానివేర [పజలు పోరి, 

ఒకరి తల నొకరు పగులగొట్టుకోవడం చేటికిగూడ చూస్తు 

న్నాం, వాలామందికి, ఇంకా అది థయపడదగిన వషయం 

గానే వున్నది. వారు అట్టిఛయ భావ కల్సి త వ్యక్తులను తృ (షి 

పరచను, చేవాల మాలలో నై వేద్యాలు పెడుతూ, జంతు 

బలుల అర్పిస్తూ, తమ కాలాన్నంకా (వము స్తున్నారు, 

ఈవిధంగా, ఆదిమమానవుడు చాలా కష్టజీవి తాన్ని 

గడవీనాడు. (పతిదినము తన భు క్టికి శ్రమపడవలసి వచ్చింది. 
లేకున్న కడుపు మాడవలసించే, సోమరి ఆదినాలలో (బతుక 
లేకు, ఎక్కువ తిండిదినుసులు సేకరించుకొని, కొంతకాలం 

వ శాముంగా వుండడం అప్పుకు ఎవరికి గాని సాధ్యమైన 

పనిగాదు, 

తెగలు ఏర్పడగానే, మానవునికి ఒక పాటి సౌలభ్యం 
లభించింది, వర్షంలోనివారంతా ఉముడిపనిచేసి ఒక్కా 

క్క_రు వేతవేవగా సేకరించిన ఆహారముకంయె ఎక్కు_డు 

నంపాదింప గలిగినారు, అందరు కలసి, అన్యోన్య నవా 

కారంతో (ప్రయత్ని స్తే, వ్య కులు చేయగలిగిన దానికంకు 

ఎక్కు_డుగా చేయను తోడ్పడుతుందని నీకు తెలిసిన విప 

5 
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యమే! ఒకరిద్దరు పెద్దబరువు మోయ లేక పోవచ్చునుగాని, 
అనేకులు పరస్పర మైన తోడ్చాటుతో దానినే సుళుప్పుగా 

మోయగలుగుతున్నా రు, ఆదినాలలో ఉపయోగానికి వచ్చిన 

ఇంకొక అభివృద్ధిక రాంశాన్ని గూర్చి ప్రంతకుముం బే (పనా 

వించివున్నా, అబే వ్యవసాయము! ఈ వ్యవసాయాంకురా లు, 
కొన్ని చీమలలోగూడ శకాన్ని స్తున్న వం'కే నీకు ఆసక్తి కలుగ 
వచ్చును, అంచు చీవులు దున్ని చల్లి మహసూలు చేను 

కొంటవని నేను చెప్పడం లేదు; కాని యీచీమలు చేసేపని 

ఒకవిధంగా వ్యవసాయంమాడిరి వుంటుంది అని అంటున్నా, 

తమ తిండికి పనికివచ్చే గింజలపొద కాన్పించగా నే, చీమలు 

అపుట్టచుట్టూ బలిసివున్న గడ్డగాదం అంతా జాగ తెగా 

సెరికివే_స్వవి; దీనివల్ల ఆపొద పోదిగా ఎదిగి, మంచికావు 

యివ్యను అవకాశం కలుగుతున్నది. 

బహుశా మానవులుగూడ ఒకప్పుడు యీచీమలు 

చేసిన శ్లు చేసివుంటారు, అప్పుడు వారికి సేద్యం అం కే 

వమిటో తెలిసి వుండ లేదు, అది వారికి తెలియను, ఆత ర్యాత 

విత్తులుచల్ల ను చాలా దీర్ధయుగాలు పట్టివ్రుండవ లె, 

వ్యవసాయ యుగారంభంతోగాడ అఆపహారసేకరణం 

సులభతర మైపోయింది. (వొద్దుగూకలూ మానవులు తిండి క్రై 

వేటాడి తిప్పలు పడవలసియుండ లేదు, అందువల్ల మునుపటి 

కంట ఒకపాటి సులభజీవితాల గడవగలిగియుండినా ద, 
ఇంకొక విచిత్రమైన మార్చు జరిగింది! వ్యవసాయానికి 
ముందు (పతివాడు వెటకాడే! పురుషుడు చేయవలసినపని 

అదాక్క_ కు. బహుశా, (స్రీలు వీడ్డలపోవీంచి పండ్లు మత 
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అలానే 

పనులు కల్పించుకొని వచ్చినవి. పొలాలలో సేద్యము, వేట, 

పశువులమేపుట వర్పడినవి, ఆడవాళ్లు గొడ్డనుకాచి పాడ్ 
చేసి వుంటారు. మగవారు కొందర ఒకపని, ఇంకకొందరూ 

ఇంకొకపసని చేసినాలు. 

నేడు, (పపంచంలో (ప్రతివ్యక్తి ఒక ప్రత్యేక మున 

కార్యాన్ని సాగించడము చూస్తున్నాము, ఒకరు డాక్ట్రరు, 

ఇంకొకరు వంతెనలు, బాటలు సిరి ంచే యింజినీళు, మరొకరం 

ఇండ్లుక స్పై శతాపీపనివాడు; ఇలాగే చెప్పులు కుట్టు వాడు, 

బట్టలుకుట్టువాడును వున్నారు, (పుతివానికి ఒకొ_క్క_(ప్రక్యేక 

నిద్య-వ్యాపారము వున్నవి ; అతనికి యితర విద్యలు ఆలి 

య నే తెలియవు, అధవా, తెలిసినా అందు బహుస్ళల్బ్పపరి 

చయంక లిగివ్రున్నాడు. దీన్నే కార్యవిభాగము లేక వని. 

పంపకము అంటారు. ఒకడు అనేక కార్యాలకు కడంగకుండ్యా 

ఒకపసిని బాగా చేయగలిగ తే అది నాంతంగా బాగా 

పూ రి అవుతుంది. నేటి పపంచ కార్య(క్రమంలో కషి 

విభాగం చాలా విన్నష్థంగా వర్పడి వున్నది. 

పురాతన జాతులలో, వ్యవసాయ ప్రవేశంతో బాటు 

యో పనిసంపకం మెల్లగా (ప్రారంభం కావడము మనక 

కొని వచ్చేవారు, "కాసి, సేద్యంతో గూడ బాలా కొత 

బాగా కనట్టుతున్నది. 
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పోయిన ఉత్తరంలో పనిపంప కాన్ని గూర్చి ర్ొంతె 

చెప్పివున్నా, మొట్టమొదట, శేవలం వేటాడిమా(త్రమే 
నూనవులు జీవి స్తున్న ప్పుడు కృషివిభాగం ఏమంతగా 

లేదు, (ప్రతివాడు మృగయాన కుడై యుండి, చాలా కష్టం 

మోద పొట్ట నింప్రకో గలుగుతుండినాడు, . ఆదిలో కార్య 

విభాగం (స్రీపుడరమలమధ్య 'యేర్పడివుంటుంది, మగవారు 
చేటకుపోతే, ఆడవారు యింట బిడ్డలను చరాచుకొంటూ, 

గొడ్డుగోదను పాలించుకొంటుండినారు, 

(పజలు వ్యవసాయాన్ని 'తెలిసివోగానే, ఎన్నో అ అభి 

నృద్ధికర విషయాలు సంభవించినవి. మొదటనే పనిపంపకం 

బాగా చీలిపోయింది, కొందరు వేటకు, మరికొందథు పొలం 

శాపలాకు, ఇంక కొందరు దున్ని సాగుచేయను ని యోగింప 

బడినారు, ఇంకా, కాలంగడచి, అనుభవం చేకూేకొలది, 

(ప్రజలు (కొ త్తవృ త్తుల 'నేద్చుకొని, వాటిలో ప్రత్యెక 

CR గడించినారు, 

చేల సాగుబడివల్ల ఏర్పడిన యింకొక విచికాంశ 

మేమంకే- (ప్రజలు పల్లెలలో, పట్టణాలలో స్టిరవాన మేర్చ 
రచుకొని, అక్కడక్కడ నే నిలిచిపోసాగినారు, సేద్యం వచ్చే 
దానికి ముందు జనం వూరే తిరగాడుతూ, వేటలో నిమగ్న 

లె వుండేవారు; అప్పుడు నిలకడగా ఒశేచోట ఉండవలసిన 
అగళ్యం వారికి లేకుండేది; ఎక్కడ బడితే అక్కడ వేట 
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దొరిశేది, సై పెచ్చు, వారికున్న ఆవులు, గొరైైలు యింకా 
యితర జీవాల మందలవల్ల ఒకచోటు నుండి యింకొక 

వోటుకు పచేపదే మారవలసి వస్తుండేది, ఈ పశుగణానికి 

మేయను మంచి పచ్చికబీళ్లు కావలసివుండేది, కొంతకాలం 
పశువులు శాలారా తిరిగి మేసి (తొక్కేసరికి ఆమెన 
అ నేలలో మందకు చాలినంత క సవు-గడ్డ ప్టేది గాదు; అందు 

వల్ల గూణమంతా యింకొక పచేశానికి తరలిపాయ్యేది, 

'సేద్యంవల్ల మనుష్యులు పొలాలదగ్గర నే వుండవలసి 

వచ్చింది, తాము కష్టపడి దున్ని చల్లినభూమిని విడిచిపెట్టి 

పోలేక పోయినారు, కాబట్టి, ఒక కోతకాలం మొదలు 

యింకొక మహాసూలు వరకు ఆ వేలలోనే పని చేసుకొంటూ 

వుండినందున పల్లెలు పట్టణాలు ఏర్పడినవి, 

వ్యవసాయం కలిగించిన ఇంకొక "పెదమార్చు-జీవన 

యాత సుకరంకావడం,. ఆజన్నమరణాంతం నిత్యమూ ఆహో 

రానికి అడవులు, గుట్టలు తిరిగి, చంపి సకరించకొ నే చాని 

కంెకు సేద్యం చేసి భూమిలో తిండి పండించుకోవడం సులభ 

మార్లమైంది, ఒకేసారి తినగలిగిన డానికేంచు ఎక్కు_డుగా 
ఆహారాన్ని భూమి యిచ్చింది. ఈ మిగిలిన ఆహారాన్ని 

జాగ త్తగా దాచి పెట్టుకొన్నారు, 

ఇప్పుడు ఇంకొకవిచిత పరిణామాన్ని గమనించు, 

మానవుడు శీవలం చేటకాడే అయి యుంజినంతవరకు 

ఏమి మిగిల్చి జాచి పెట్టుకో లేక పోయినాడు, ఒక వేళడాచినా 

బహుస్వల్ప మే వెనుక వేసుకో గలిగినాడు. తన ధనాన్ని గాని, 
భాన్యాన్ని గాని భ|దపరచకోను బ్యాంకులు లేవు. (ప్రతిదినము 
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కాలుచేయి ఆడిశేనే పొట్టపూకోది. ఇక వ్యవసాయ (ప్రవేశం 
తోనిత్య అవన రాలు తీరగా మిగివేటంత ఒశేతడవ భూమి 

యిచ్చింది. ఈ మిగులును అతడు నిలువ జేసి దాచి సెట్టు 

కొన్నాడు, అప్పుడే అవన రాలకు మించిన ఆహారం కన్నిం 

వడం ఆరంభమైనది. ఆ పూటకు కావలసిన తిండికి వడ 

వలసిన కష్టానికంకు కొంచం ఎక్కునగా (శమపడటంవల్ల 

ఉ్ర్రుకలకు యీ అధికఆహోరం లభించింది, 

ఇప్వుశు (ప్రజలు తమ నిలువ ధనాన్ని బ్యాంకులలో 

"పెట్టుకొని, కావలసినప్పుడు చెక్కు_లద్యారా తీసుకొంటు న్నా 

రని నీకు తెలునునుగదా! ఈధనం ఎక్కడనుండి వ స్తున్నది! 

సీవ్ర యోచి స్తే, యీడబ్బంతా ఖర్చకాగా మిగిలిన సొత్తు 
అని తెలుస్తుంది, అంతే_[పజలు దానినంతా ఒ శేపరి 

"వెచ్చించి వేయను యిష్ట్రపడనందున మిగులును బ్యాంకులలో 

బెట్టుకొన్నారు. ఇటువంటి మిగిలిన సంపద ఎక్కువగా 

వున్న వాశే నేటి శ్రీమంతులు; బీదలకు ఏమిలేదు, ముందు 
ముందు యామిగులుదల ఎలా యీర్చ డేది చూస్తువుగాని, 

చీనికి కారణం (శ్రీమంతుడు బీదవానికంకు ఎక్కువగా పాటు 
బడుతాడని గాదు. ఈదినాలలో పనిపాటలలో శరీరాలు 

అలయసివారికే యూమిగులు ఏర్పడుతూ, చమటోడ్సి 

మండు కుండలో పాటుబడే కష్టజీవికి అనలే కూటికి దొర 
కడం లేదు! ఇది తెలివితక్కువ పద్ధతిగా లేదూ? ఈ అవి వేక 
శుధానం వల్ల నే (పుపంచంలో చేడు యిందరు 'పేదలున్నారని 

జూలామంది అనుకొంటున్నార, (పస్తుతం యిది కిక్కు అవ 
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గావాన కావడం కొంత [పయానగానే వుంటుంది, అట్టుంకే, 

దీనితో బాధపడబోకు త్వరలోనే నీవు తెలుసుకో గలుగు 

తావు, 

ఇక్క వ్యవసాయ (పారంభంతో అతడు తన నిత్యావ 

ఆతి (పొచీన చిత్ర లిపి, 

నారలకు మించి పండించగలిగాకు. దీన్ని దాచి పెట్టినాడు, 
ఆదివాలలో డబ్బు లేదు--న్యాంకులు లేవు, ఆవులు, నొ[రెలు, 
ఒంబులు గింజలు బాగా విరివిగా వుండినవాచే ఆనాటి 
భాగ్యవంతులు, 



15. కులపతి ప్రారంభము 

నాజాబులు కొంచెం క్రీష్టమాతున్న వేమో అని నా 

భయము. కాసి, మనచుట్టు మనం చూస్తున్న జీవచరి(శే 

వాలా నంకీర్ణంగా వున్నది, సృష్ట్యాదిలో -ఇవ్చటికం కె 

సరళంగా వుండినదిగాని, మనం యిప్పుడు పరిశీలించే కాలా 
నికి క్లిష్టత (ప్రారంభమైంది, మన ఏమర్శనము నిదానంగా 

సాగిస్తూవచ్చి, (పాణికోటిగోను నంఫఘుంలోను మారులు 

ఎలా కలుగుతూ వచ్చినవో మనం అర్థం చేసుకొం శే, "నేటి 

విషయాలు చాలావరకు మనకు సుబోధశకాలొెతవి, ఇది 

చేయను (పయత్నించకపోయినచో, మనచుట్టు జరిగే విష 
యాల తెలిసికొన నే మనచేతగాక పోతుంది; దట్టమైన అడ 

విభో డారితవ్పిన పిల్ల కాయలమౌాదిరి అవుతాము, కాబ'క్టే 

చేను యిప్పుడు నిన్ను ఆచీకటడవి అంచుకు మరలా తివ్పి 

తీసుకొనిపో జూ స్తున్నా; అట్లయితే, ఆ అరణ్యాన్ని చాటను 

మంచి[తోవలో పడుతొము, 

రాజులను గురించి, వారెవరో-వారెలా-ఎందుకు లాజు 

లైనారో నీవు నన్ను వుసూరిలో అడిగిన సంగతి నీకు 

జ్ఞాపక ౧ వుండవల. అదిళో 'లాజత్యం ఫుట్టిన ఆదూ+రపు 

దినాలలోనికి ఇప్పుడు ఒక తణం తొంగిదూడ బోతున్నాం, 

మొదట వారిని రాజులన లేదు; కాని వారినిగూర్చి తెలిసి 

కొనగబోతేశ రాచరికం ఎలా పారంభ మైంది మనకు 

తెలుస్తుంది, 
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తెగలు ఎలావుట్టింది ఇంతకుముం డే చెవ్పీవున్నా, 

"సేద్యం అలవాటులోకివచ్చి, పనిభో భేదము విభొగము 

ఏర్పడినందున, గూడెంలో ఒక పెద్దమనిషి యీ కార్యక లా 

పాన్నంళా నిర్ణయించి సాగించవలసిన అగత్యం ఏర్పడింది, 

దీనికిముందు గూడ, ఒకవరాన్ని మరియొకనర్షం పెకి 

యుడ్రానికి నడిపింపవలసినప్వుడు ఒకచేత కావలసివచ్చాడు, 

ఈ నాయకుడు నాధారణంగా ఆజాతిలో వృద్ధుజే అవుతుుడి 

నాడు. ఆయనను అప్పుడు కులపతి అనిపిలిచేవారు. మునలి 

వానిక్ మంచి అనుభవము, మంచిజ్ఞానం వుంటుంది గదా! 
ఈ కులపతికి వర్లంభోని యితర పజకు ఏమంత భేదం వుండ 

చేదు. ఆయనగూడ తెగవారందరితో బాటు పనిచేసేవాడు; 

ఉత్స _త్రిఅయిన అహార పదార్థ మునం తా తెగవారందరు 

పంచుకొ చేవారు. (ప్రతిది జాతినమస్టికి జెందిన దే, ఇప్పుడు 
మనకున్న ట్లు (పతీఒక్క_రికి (ప్రత్యేకంగా ఆస్తి, యిల్లు మొద 

లైన యితరములెన్నో అనాడులేవు, ఎవశేమి నంషా 

దించినా, అది వర్షమునకు జెందిన ఫ్లు అందరూ విభాగించు 

కొచేవారు. కులపతి లేక వర్లపాలకుడు యీపనినంతా 

చేస్తుండేవాడు, 

కాని, మెల్లి గా ఎన్నోమాత్బలు వచ్చినవి, కొత్త 

పనులు, ముఖ్యంగా వ్యవసాయంవల్ల ఏర్పడినవి. అవ్వడు 

కలపతి వారివారికి ఆయాపనుల నిర్ణ యిస్తూ, వర్గంలోని (ప్రతి 

న్య క్తి తమతమ పనులవాగా చెర వేరి నాడాలేదా అనిచూచు 

కొనేవాడు. దీనితో ఆయన పొద్దుకాస్తా సరిపొయ్యేది, 
(క్రమేణా కులపతి సామాన్యులు చేశీవనినుండి ఏర 
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మించుకొంటూ వచ్చినాడు, ఇలా (క మేణ యీయన వర్ష 

సానూన్యజనానికం కొ వేరై పోయినాడు. ఇప్పుడు మరియొక 

కృవషీవిభాగం యేర్చడింది. కులపతి నిర్బాణకార్యాన్ని జేస్తూ 

(పజల ఆజ్ఞావి స్తుం కు, యితర[వపజలు పాలాలబో వని జేసి, 

"వేటాడి, యుదాలు చేసి, తమనాయకుడై న, తమకుల గురువు 

ఆజ్ఞల జె”డల దాల్చి పాలి స్తుండినారు. "రెండు తెగలమథధ 

యుద్గంసర్పడిందా! కులపతి అధి కారంయిబ్బడి అయిపాయ్యేది; 

ఎందుకం 'కేు-యుదనవుయంలో నాయకుడు లేనిబే పోరు 
భాగా సాగదు, అందునల్ల కులపతి అత్యంతం శి_క్రియుతుడై 
బోమఘునొడు; 

నిర్భాణకార్య్వకలాపాలు వి స్తరిల్లే కొంది, ఒక్క 
కులపతే దీనినం'తా నెర చేర్చ లేకపోయినాడు. ఇందు తన 

తోడ్చాటుకుగా ఇతరులను ఏరుకొన్నాడు, ఇలా క కాం 

కారుల సంఖ్య చెరిగిపోయింది కాసి, కులపతే యిందు 

'త్రధానుడై వుండినాడు, అప్పుడు వర్షంలో ని ర్యాణాధి కారులు, 

సామాన్య కర్య కారులు అని రెండుచీలికలు కలిగినవి. ఇక 

అప్పుడు పురుషులలో నమతపోయింది, పాచ్చు, తక్కువలు 

ఏర్పడినవి, నాయకులై నవారు శ_క్రియతులై అనుయాయు 

వైన సామాన్యులపై అధికారిముల నెరఫప్రుచుండినారు, 

ఆ ర్యాత, కులపతిత్వం ఎలా ఎదిగింది ముందు వ్ర త్త 

రంలో చూసాం. 



16. కులపతి - అతని అధికారాభివృద్ది 

పురాతన జాతులు, కులపతులను గురించిన నా వివర 
ణము నికు నిస్సారంగా కన్సించదనుకొంటా. ఆ దినాలలో 

(పతిది తేగకు సంబంధించే వుంజేదిగాని, న్య క్ “అ నాంతా 

నికి చెందివుండ లేదని గత లేఖలో చెప్పివున్నా. కులపతిది అని 

(పత్యేకంగా వదీ లేదు. వర్షంలో ఒకసభ్యుడుగా యితరు 
లందరిన లెనే ఆయనకు ఒక భాగంవమ్శాతం వుండేది, కాసి, 
ఆయన కార్య(పణాళిక ని రాత గా-కార్య దర్శి గ్యాజాతిము త్త 

వుటాప్తి సిని, వస్తుచ. యాన్ని పాలించి రథతీంచువాడుగా భావింప 

బడు చురజినొడుః ఆయన అధికారం ఎదిగినకొలది, యి 

ఆస్తి, వస్తువులు జూతిదిగాక, నర్వ్వము నిజంగా తన సాంతా 

నిడె అని భావింప సాగినాడు. ఇంకొక విధంగా ఆ జాతికి 

"తానే నాయకుడు కాబట్టి, తానే జాతి అనుకొన్నాడు. 

చూచినావుగదూ! సొంతఆ స్టి అనే అభ్మిపాయం ఎలా 

(పారంభమైందో ? ఇక యిప్పుడు, ఇది నాది - అది నీది అనే 

మనం యోచిస్తున్నాము - మాట్లాడుతున్నాము, కాని, 

చేను చెప్పియుండినట్టు, ఆదినువర్ల (ప్రే పుదములెవర గాని 
యీరీతిగా భావించి ఎదగదు, అప్పుడు సర సంపద జూతి బే! 

అయినప్పటికిని, (పాచీన కులపతి, తానే జాతి అని 

ఎన్నుకొంటూ, ఆ వర్షానికి సంబంధించిన, హెచ్చు తక్కువ 

సర్వవ స్తుచయాన్ని - సంపదను, తన వేనని చూడ సాగినొడు. 

ఒక కులపతి మరణించగానే, సూడణెమువారంతా 

చేరి, ఇంకొకరిని తమనాయకుడుగా - కులపతిగా ఎన్నుకొనే 
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వారు, ఇతవదలకంకు సాధారణముగా కులపతి వంళీకులశే, 

కార్యనిర్వహణ విధానము - భారము ఎక్కు_వగా తెలిసి 
a) 

1 

భూరిసళ్వము (ఫునర్నిర్మితము). ఈ జాతీ ఏనుగు అంతరించిపోయి నది, 

యుండినది, వాళ్లు ఎప్పుడును కులపతితోగూడా నే వుండుట 
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చేత, ఆయనకు వనిలో అండగాన్రండి, చేదోడు వాదోడు 

అవుతూ పనిలో అనుభవాన్ని గడించుకొన్నారు. కాబ్టే, 
ఒకమునలి కలవతి గతించగా నే, జూతివారంతా, అచేకుటుం 

చానికి జెందిన మరియొకని శే కులపతిగా వరించడం సంభ 

పస్తూవచ్చింది. ఇలా, యితడలనుండి కులపతి కుటుంబము 

బ్రా వేరై పోయినందున, వర్షం యీ కుటుంబీకులనుం జే 

తము నాయకుని ఎన్ను కొంటూ రావడం మనకు కన్సి స్తుంది, 

ఇప్పటికి కులపతి అధికారం చాలా ఎదిగిపోయినది, తన 

తర్వాత, తన కొొడుకునో, తమునో కులపతిగా అతడు 

చేయగోరుతా డనడం నహాజమేగదా ! ఇక దీనికై తన 

సాయశ కులా (ప్రయత్నించేవాడు.ఇది మనస్సులో బెట్టుకొనే, 
నకొడుకునో, తమ్మునో, లేక మరియే దగ్గరి చుట్టమునో 

కులపతి అయ్యే డానికి దిద్ది తీవ్చచుండినాడు. ఇం తేగాకుండా, 
తాను నిర్ణయించి శిక్ష ణమిచ్చి న ఏదో ఒకవ్య క్రినే తన తద 

నంతరం కులపతిగా చేయాలని తన నముదాయంతో చెప్పను 

గూడ చెప్పేవాడు, బహుశా మొదట మొదట, యిలా 

ఆచేశింసబడటం గూడెంవారికి నచ్చివుండదు; కాని వెంటనే : 

వాత దీనికి అలవాటుబడిపోయి, కులపతి చెప్పినక్లే నదా 

నడచుకొంటుండినారు. వాడుకలో, వనాడుగాసి యిట్టివారిని 

కాదని కొత్త కలపతిని ఎన్నుకొన్న దిలేదు, ఆ ముసలి, తన 

వారను ఎవడో, ఎన్నడో నిర్ణ యించుకొన్నాడు కాబట్టి, అబే 

విధంగా ఆ వనిపీ. కులపతి అయ్యువాడు, 

ఈ విధంగా, కులపతిత్వం వంశానుగపికం కావడం 
మనకు తెలుస్తున్నది, అంశే- అది ఒకే కుటుం వాన్ని 
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అంటి బెట్టుకొని, తం(డినుర్ణిడి కొడుకుకు, లేదా మరియొక 
అత్మబంధువుకు _ నంట మిస్తూ వచ్చింది. ఇప్పుడు, తెగకు 

జెందిన నంపద, వస్తుచయము, సర్వం వ్యవహోరికంగా 

తనసాంతా తే అని కులపతి బాగా అనుకోగలిగినాడు. తాను 

చనిపోయినత ర్యాత గూడ అవి తన కుటుంబాన్ని విడిచి 

బయటపో లేదు, వప్పుడు నాది - నీది అనేభావన ఎలా 

రూపొందిందో మనకు గోచరి స్తున్నది. మానవాగమన 

(పారంభంలో యీ అభి పాయమే లేదు, (ప్రజలందరూ: 

"తెగకొరకు పాటుబజేవాశే గాని, వ్య _క్రిలాభానికి (శ్రమించి 

ఎరుగత, అందర కలసి ఆహారంగాని, మరి మేయితర 

పడార్థంగాని ఉత్పత్తి తి చేసిన-వో వర్షమువారందరన పంచు 

కొజేహేరు, కలిమి లేములు తెగలో లేవు, జాతినమష్టి 
భాగ్యానికి వారందరూ భాగస్వాములే ! 

కాని తెగకు నంబంధించిన ఆ స్టిసి కులపతి జవ్రరు 

కొని తనది అనను (ప్రారంభించగానే, దానివిను వెంటనే 

కలిగినవారు - అేనివాడ, ధనికులు - బీదలు అశే విభాగం 
' ఏర్పడ జ్ చ్చింది, 

దీన్ని గురించి, ఇంకకొంత ముందుజూబులో చెప్పనలసి 

వున్నది, 

= ఫానాకాఆక- 



17. కులపతి రాజైనాడు 

ఈ ముసలి కులపతి మనకాలాన్ని వాలా (వయింప 

చేసినాడుకదూ? ఆయన[పన క్తి నిక్క డే ముగించుదాం; కాదు 

కాదు, ఆయన పేర మారుస్తాం! రాజులంశే ఎవరో, రాచ 

రికాలు ఎలా వుట్టినవో నీకు చెబుదామని మొదట యా 

కథనం (పారంభించాను, రాజులనంగతి అరంకావాలు'కు 

వెనుకకు కులపతుల నే ప్యా,టియార్కుల కతవరను పోవలసి 

ఫున్నది, ఈ కులపతులే (కమేణా రాజులు మహానాజులటు 

అయినారని నీవు వూహించుకొనే వుంటావు, * ప్యా(టి 

యారు” అనేపదం ల్యాటి౯ భాషలో పీటర్ (=తేండి) శెబ్బ 

తేడ్న వము, అతిడు తన తెగక్కు (పజకు నాయకు'స-జనకు 

డుగా వుండినాడు. వీతృభూమి అనే ప్యా(ట్రియా పదము అబే 
లాాటి౯ మూలంనుండి పుట్టంది, దీనినే (ుంచి భాన్ 

ప్యా(తి అనడం నీకు తెలునుగడా ! సంస్కృతము, ఇంకా 

యితర హపాందవభాపలలో, మన బేశాన్ని త ల్లిగా, తల్లి 

నాడుగా (మాతృ చేశంగా్రా భావిస్తాం, వీటిలో నీకేది 

నచ్చింది % 

కులపతిస్థానం పరంపరానుగతం, అంకు - తండడికి 

వారసు కొడుకై నప్పుడు, అతనికి రాజుకు అ శ్హ్రే భేదం లేకుండా 

పోయింది, అతడే రాజుగా మారినాడు, ఇక్క అప్పుడు, ఆ 

రాజు దేశము - 'జేశంలోవున్న సర్వస్వము తనదే ననుకొశే 
వంత భావాన్ని పొందినాడు, అతడే “దేశ మనుకొన్నాడు, 
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వెనుకటికి ఒక (పఖ్యాతే (ఫెంచి రాజు “సే నే చేన : 

-దేశ మే నేను అని చాటినాడు, చేశం పండించిన ఆహారం 

మొదలై న సంపదనంతా (పజలమధ్య పంచి పెట్టి, నంఘ 

నిర్మాణంకొర శే (ప్రజలు తము నియమిం చినారన్న అనలు 

నంగతినే యీరాజులు మరచిపోయినా. దేశంలోని జాతి 

(పజలందరికంకు వారు ఎక్కువ తెలివైనవారు, అనుభవంకలి 

గినవారు అన్న వూవాతోనే తమ్ము నాయకులుగా ఎన్ను 
కొన్నారన్న న త్యాన్నిగూడ మరచిపోయినారు. తామే 

యజమానులని, చెశంలోవున్న జనమంతా తమ సేవకాగణ 

మని క ల్పించుకొన్నారు, కాని, నిజానికి వారు "జీశ సేవకు లే! 

ముందుముందు, నీవు చరి[తచదివి తే, రాజు లెంత 
అహంకార దర్పాల పెంచుకొని, తము ఎన్నుకొ నేదానికి 

(పజలశే హక్కు లేదని అనుకొన్నారో నీకు తెలుస్తుంది, తము 
రాజులుగా చేసింది చేవుడేనని, తాము దై వాంశనంభూతుల 

మని చాటినారు. దీన్నే వాళ్లు “రాజుల చై వాధికారి 
మన్నారు, వాళ్లు యిలా చాలాకాలం చెడ్డ (త్రోవభో అవి 

నీతికరంగా (ప్రవర్తించి, తమప్రజలు ఆకట నులవులమాడు 

తుంకే, తాము భోగలాలనత్వంలో, ఆడంబర వెభ 

వంతో కాలం గడిపేవారు, కాని, చివరకు యూ 

అన్యాయాన్ని సామాగ్య(ప్రజలు ఏమా|(తంగాని నహించుకో 

చతేకపోయినారు, కొన్ని చేశాలలో ఏండ్లు తనురాజులచే 

తరిమి వేసినారు, ప్రంగ్ల ండు (ప్రజలు తమరాజు-మొదటిఛా ర్లె 

న్-పై తివగుబాటుశేసి, చివరకు అతనిని ఛంపనుగూడ 

చంపినారు; పరాసు (ప్రజలు ఒక (ప్రచండవిప్ప వాన్ని సాగించి, 
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తమకు రాజులు అవనరం వేదని తీర్మానించుకొన్నారు , ఇదంతా 

సీను ముందుముందు చదువుతావు, ప్యారి నగరంభో కాక్ ని గరి 

చెరసాలను మనం చూచింది జ్ఞాపకం తెచ్చుకో! అప్పుడు 

స్వ్ర మాతోసహాడ రాలేదా? ఈ చెరసాలలో నే రాజును, 

రాణి- మేరి ఆన్ టాయ్ నెట్ను, ఇంకా యితథలను బంధించి 

పెట్టినారు. ఈమధ్య నే, కొన్ని.ఏండ్ల (క్రితం, ర జ్య్యూ(పజలు 

తిరుగబడి, జార్ అనబడే తమరాజును తదవుగాట్టిన ఆగొప్ప 

రష్య్యూవిప్త వచరితను గూడ సీన్స చదువబో తావ, 

రాజులు తమ భాగవతాల ఆడి, అంతరించి పోయి 

నారు. ఇప్పుడు చాలా బేశాలకు రాజులే లేరు, (ఫాంసు, 

జర్శనీ, రష్యా, స్విడ్ జెర్ ల్యాంజ్ , అమెరికా రాజ్యాలు, 

చైనా ఇంకా చాలాచాలా ేశాలకు రాజులు లేవ, అవి 

(పజాస్వామిక రాజ్యాలు, అం కే---(పజ లే అప్పుడప్పుడు 

తమ పాలకులను, నాయకులను ఎన్నుకొంటారు, ఏ8 పడ 

వులు వంశానుగతి కాలు కావు. 

అఇంగ్గండులో, ఇంకా రాజున్న సంగతి నీకు తెలుసును 

గదా ! కాని ఆయనకు అధికారమే లేదు; ఆయన చేయ. 

గలిగింది బహుస్యల్పము; నమ _స్తఅధికారము (పజా(ప్రాతి 

నిధ్యంవహిఎచిన (పజానాయకులసభ-పార్ల మెంటు - హస్త 

గతమై వున్నది. లండనులో నీను పార్ల మెంటు భవనాన్ని 

చూచిన సంగతి జ్ఞాపకం "తెచ్చుకో, 

మన చేశంలోనో - ఇంకా ఎందరో రాజులు, మహా 

రాజులు నవాబులు వున్నారు. మంచిమంచి దుస్తులతో, 

చాలావిలువై న మోటారుకారులలో వూరేగుతూ తమ 

6 
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సాంతాసికి విశేషధనాన్ని న్యయిస్తూ నన్నారు. ఈడిబ్బంకాొ 

పీరికి ఎక్క_డనుండి వస్తున్నది! పెట్ (పజలనుండీ శిస్తు 

మూలకంగా దండుతున్నారు. ఈ పన్నుల(ద్రవ్యము తిరిగి 

చేశ సౌ భాగ్యానికిగా వెచ్చించబకున నే (వ్రజబు వీటిని చల్లి 

స్తున్నారు, ఈధనం (పజూసీకమునకు విద్య, వైద్యం, రసాదా 

రులు (గ్రంధాలయాలు మొదలైనవి ఎన్నో ఉపయు క్త 

అంశాలను సమకూర్చృవలసి వుంటుంది, కాసి, మన రాజులు 

మహారాజులు ఇంకా ఆపాత (ఫెంచిరాజువలెనే 'ఆామే 

"జేశం; దేశ మేతాము” అని అనుకొంటున్నారు. అట్లనుకొని 

(పజలడబ్బం తా స్ట(పయోజనాలక, భోగాలకు అమితంగా 

వెచ్చిస్తున్నారు. ఈ పాలకులు ౧ులా భో గై శ్వ రాలలో 

ఓీలలాడుతుంకు, చమటోడ్చికష్టించి పీరికి భనాన్ని కూర్చి 

పెప్టే వీరి ప్రజలు మా(త్రం ఆకటమాడి, _ చేలికలతో 

వున్నారు, వారి బిడ్డలకు చదువుచేర్పను బడులే లేవు, 
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కులపతులను, రాజులను గురించి చెప్పీనంతవరక. 

యిప్పటికి చాలును, ఇక, కాస్త వెనుకకుపోయి, ఆడివా 

నాగరకతను గురించి, ఆదినాలలో నివసిస్తుండిన జనులను 

గురించి విచారిసాం. 

ఈ ఆడిమ (పజలను గురించి, మన కంతచాగా 

తెలియదుగాని ఫురాణానవ్య పాపాణయుగ జనులను 

గూర్చి శతెలిసినదడానికంచె ఎక్కువగా మాత్రం వీరిని 
గురించి మనకు తెలుస్తున్నది. అనేకవేల సంవత్సరాలకు 

ముందు నిర్శింపబడిన భూరిభవనాలు ఎన్నో, శిథిలమాతూ. 

ఇంకా యిప్పటికిహాూడ నిలబడివున్నవి, ఈ సౌధాలను,. 

యీ దేవాలయాలను యీ రాజహాశా వ్ర్ాను చూస్తే, 

నాగరికత (పారంభ నమయములో వెలసిన ఆ(పజలు ఎలా 

వుండినద్ధి వారువమిచేసింది మనము కొంత నూహించుకో 
గలుగుతున్నాము, ముఖ్యంగా య్యా _పాచీనకట్టడా 

లలో మలిచివున్న శిల్పచి(తాలు, చెక్కడాలు మనకు 

చాలా వుపయోగకరములుగా వున్నవి, ఈ చి(తాలు-(ప్రతొ 

మలనుండ్, ఒక్క్కాక్కవ్వుడ్కు వారు ధరిస్తుండిన వుడుపులుు 

ఇంకా యితర అంశాలు చాలా మనం కనుగొన గలుగు 

తున్నాము, 

మొట్టమొదట, మానవుడు ఎక్కడ స్థీరనివాన మేర్చ 

రచుకొని, నాగరకతను సెంపొందడ జేసుకొన్నాడో మనం 
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ఐబహషు_ర గా వష లేము, అట్లాంటిక్ మహానముదంభో 
వ్ A యా న క్ 

యిష్వుడు అట్లాంటిస్ అనే దేశం పూర్వం బాలా గొప్పగా 

వుండింది అని కొంద రంటారు, ఈ దేశంభో మూనవులు 

నివసించి, నాగరక తా శిఖ రానికి ఎక్కి పోయినారని అంటారు, 

కాని ఎలానో ఆ చేశాన్నం కా అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం 

దిగమింగి వేసింది, దీనికి తార్కాణాలు ఏమో లేవుగాని, 

కశట్టుక తలు వూతం మిగిలివున్నవి. కాబట్టి దీనిని మనం 

నదలి వేయవచ్చు. 

ఇంకా మరికొందరు, ఎన్నడో - చాలా కాలానికి 

ముందు, అమెరికాలో మహిమోన్నతమైన చాలా నాగరక 

తలు వెలసీవుండినవి అని చెబుతారు, కొలంబస్ అమెరి 

కాను కనిపెట్టినాడని అనుకోవడం నీకు శతెలిసిననంగ తే 

గదా! అంటే, దీని అర్థం-కొలంబన్ రాక కు ముందు ఆదేశం 

అక్క_డ చేదనికాదు ; కొలంబన్ ఆ దేశంలో దిగి, అందరికి 

తెలియపరచేవరకు యూర ప్రవాసులకు దానినంగతి "తెలియ 

చన్న నూట, కొలంబన్* ఆ దేశం చేరడానికి ముందు, 

ఎంతో కాలంనుంచి అచట మానవులు నివసిస్తూ ఒక విధమైన 

నాగరకులుగా నె వుండినారు. ఉత్తర అమెరికాలో మెక్సికో 

చేగముందు యుకట౯ అనేచోట, ఇంకా, దవీ.ణ అమెరి 

1499లో బెజిల్లో దిగిన అమెరిగొ వెస్ ఫుచి అనే ఇటలీ వర్తకుడు 

ఆసలు ఖండమును చూచినవాడ, ఇతనిపేర నే ఆబేశానికి అఆమెరికె 

చామంవచ్చింది, -- అనువాదకుడు, 
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కాలో పెరు రాష్ట్రంలోను అనేక వురాణ భవన శిథిలాలు 

మనకు గాన్ని స్తున్నవి. దీనినిబట్టి, (పొచీనకాలంలో పెరు, 

యుకటనులలో నాగరకులైన జాతులు నివసి స్తుండినవని 

మనం రూఢిగా చెప్పవచ్చును, "కాసి, (ప్రస్తుతం మనకంతగా 

తెలియదు కాబట్టి వారిని గురించి విశేషంగా చెప్పలేము, 

బహుశా పోనుపోను చాలా కొ _త్తసంగతులు వారినిగురించి 

బయటబకునేమోా |! 

యూరేవీయాలో - యూరఫు, యెపీయా ఖండాల 

నంయు క్షనామము - పురాతన నాగరకతలు మెసొపొటా 

మియా ఈజిప్ట్, క్రీట్, హిందూ దేశము, చైనాలభో అల 

రారినవి, ఈజిప్ట్ ఆ(ఫికాఖండంలో వుండినా మనకు దగ్గర 

కాబట్టి, యూ శేషియాలో వున్న దనుకొందాం, 

ఎప్పుడూ తిరుగాడే పాత తెగలు ఒకచోట నిలిచి 

పోవాలం శే, ఎటువంటి (ప్రచేశాన్ని వవకొంటవి! వారిక 

ఆహారం సులభంగా లభించే నా వుండవ లెగ దా J 

వారి తిండి, కొంత, వ్యవసాయ మూలకంగా ఉత్పత్తి 
చేయబడేది, సేద్యానికి న్ అత్యం తావనరం, నీళ్లు. 

చేకుంకు వేలుఅంతా ఎండిపోయి, అందు ఏమో మొలవదు... 

మన దేశంలో బుతుపవనాలు సరిగాలేక అదునుకు వాలి 

నంత వాన కురియకవోశతే ఆహారం తగినంత ఫలించక కాట 

కాలు రావడం నీకు తెలిసేవున్నది, ఆ దినాలలో పేదలు. 

తిండి దొరకక మూజేవారు; సీనే (ప్రాణాధారం. అందువల్ల, 

సళ్లుసమృద్ధి గాదొర శ్రీ .వోటులంచే ఆదివువాసులు తమువలనల 

ఏర్పరచుకొని వుంటారు. ఇది నిజమేనని యిష్పుడు తేలింది. 
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మెసాపొటామియాలో*, టి(గిస్-యుఫ్ రేటెస్ అను 
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ఇగొనోడక్ _ అను లుప్తమెన మరియొక కీటకము 
భూమినుండి భుజాలకు 1 10 అడుగుల ఎత్తు, 

nna ra టో 

నేటి యిరాక్---అనువాదకడు, 
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"రెండు మహానదులముధ్య అధినివేశాల వర్పరచుకొన్నారు, 
ఈజిస్ట్లో (బహళ్లుండమైన నై లుస్రవంతి(ప్రాప్తన చేరినాకు, 
హాందదూజ్థానంలో హపాచ్చుతక్కు.వ, వారి పట్టణాలన్నీ పెద్ద 

నదులు - సింధు గంగ, యమునల దరలదగ్గర నే నిర్టింప 

బడినవి, చారికి సిటి అవనరం ఎంత (ప్రాధాన్య మైనదం శ 

వారికి అన్నము,సిరి, నంపదల నిచ్చిన యానదులు వవి._తాలు, 

పూజనసీయాలు అయినవి, ఇజిప్ట యనులు నైలును తండ్రీ అని 

ఆశరాధించినారు. నునదేశంలో గంగానది పూర్వంనుండి 

నేటివరకు ఫునీతమని కొలువబకుతున్న నంగతె నీ వెరుగు 

దువు. ఈ ఫుణ్యనదిని గంగ మృతల్లై (గంగానూాంయి) అని 

సేవిస్తూ, యా(తికులు కగంగావూాయికి డి నినాదాలు 

చేయడం సాధారణం. ఈ నదుబే చారి సర్భన్యమై, చారి 

జీవనాథారాలు కావడంవల్ల యీ పూజలు మనకు బాగా 

అర్థం అవుతున్నవి. అవి కమ్హుటిసీళ్ల నే గాక, వారిభూాముల 

కండపరచి, సారవంతాలుగా జేసే యిసుకను, ఒండుముట్టిని 

గాడ (పపాదించినవి, ఈ బురద, యీ వటిసీళ్లు-_._ఏటి 
మూలాన చేల మంచిపంటను యిచ్చింది. కాబట్టి నదులను 

తండి - తల్లి అనడం నముచితంగా నే వున్నది, కాని, ఒక 

పని ఎందుకు తాము చేస్తున్నారో ఆ సంగతి మరచి 

పోవడం (పజలకు పరిపాటి. అనుకోకుండానే యితదలను 

అనుకరిస్తూ పోతుంటారు, నైల్, గంగలు (ప్రజలకు ఆహార 

పానీయాల నొనంగుటచేత వుసీతాలుగా పరిగణింపబడు 

తున్నవని మనం జ్ఞాపకముంచుకోవ లెను, 

అశ ాక- 



19. పాచీనప్రపంచ ప్రసిద్ధనగరాలు 

(పజలు మొదట, నత్తువగలిగిన లోయలలో, పెద్ద 

నదీతీరాలలో, తిండి సీర సిబ్బూదిగౌ లభించే -వోటులందు 

స్థిర వాసాలు యేర్పరచుకొన్నారని తెలుసుకొన్నాం. వారి 

"పెద్దపెద్ద పట్టణాలన్నీ వటిఒడ్డులమోద నే వుండినవి, ఈ ఫురా 

తన విశృత పట్టణాల పేర్లు కొన్ని సవ్ర విచేవుంటాను. బాసట 

లాన్, నినివె, అస్సుర్ నగరాలు ముసాపాటామియాలోనివి, 

కాని అవి యిప్పుడు లేవు, ఎప్పుడో అంతరించిపోయినవి, 
ఆ (ప్రజేశాలలో లోతుగా (శ్రవ్విలే యినుకలోనో, మట్టి 
లోనో కూరుకొనిపోయియుండిన ఆనగర అవశళిస్టచిహ్నాలు 
అప్పుడప్పుడు బయటపడుతుంటవి, గతించిపోయిన యా 

అనేక వేల నంవత్పరాలలో, అవి దుమ్ము మట్టి యిసుకలో 

పూడిపోయి, బొత్తుగా వాటి ఆనవాలే లేకుండాపోయినవి, 

ఇలా భూగర్భంలో కృంగిపోయిన _పాతేపట్టణాలమోడ నే, 

కొన్ని చోట్ల కొ_త్తపట్టణాలు లేచినవి. -ఈజీర్ల పట్టణాలకొ అకు 
వెదకేవారు చాల లోతు (త్రవ్వవలసివచ్చింది. ఒక్కా 

క్క్ప్పుడు ఒక పట్టణంమిాద ఇంకొక పట్టణం కట్టబడి, రెండూ 

నాశనమైపోయినవి చాలా(పచేశాలలో గాన్సించినవి. అవి 

శెండూ ఓకేసారి తోడుతోడుగా జీవించియుండ లేదు లే ! 
బహు ఫా, ఒక పట్టణం ఇాలావంద లేండ్లు వుండి వుంటుంది; 

అందు (పజలు జీవించి మృతులై వ్రుంటారు; ఇక్షు, వాది 

బిడ్డలు - బిడ్డల బిడ్డలు పుట్టి, గిట్టి వుంటారు, (కము[కమంగా 
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అపట్టణం పాతబడి, పరిత్వ_క్షమాతూ వచ్చివుంటుంది; రాను 

రాను (ప్రజలు తగ్గిపోయి చివరకు ఎవరూ "లేకుండా పోయి 

వుంటారు; ఆ తర్వాత ఆ (వచేశమంతా పాడుపడి దిబ్బ లై 

పోయింది, ఇసుక మట్టి కొట్టుకొనివచ్చి, ఆ నగరాల 

(క్రమ్మి వేసినవి; దీనిని తవ్వి బాగుచేసే దిక్కే లేకపోయింది. 
అవతల చాలా చాలా ఏండ్లు గడచివోగా, ఆ పట్టణమంతా 

మట్టి, యిసుకల[కింద పూడివోయింది; (వజలు అక్కడ ఒక 

పట్టణం వుండినదన్న నంగ తే మరచిపోయినాద, ఇలా కొన్ని 
వంద లేండ్లు గడచిపోయి వుండవ లె, అవతల కొ త్తజనం వచ్చి, 

ఆచోట ఇంకొక కొ_త్తపట్టణాన్ని నిర్మించినారు. ఈకొత్త 

పట్టణంగూడ కాలక|మేణా పాడుపడిపోయింది. అదిగూడ, 

కాలగర్భంలో దుమ్ము, యిసుకల[కింద రూపరి, అంతరించి 

పోయింది. కాబన్లే, మనకు ఒకపట్టణ శిథిలాలమిద ఇంకొక 

నగరజీర్ష*లు కాన్పి స్తున్న వి, ఇసుక త్వరగా (ప్రతిదాన్ని 

పూడ్చి వే స్తుంది కాబట్టి, యోాస్థీతి ముఖ్యంగా యినుక ఎడారి 

(పచేశాలలో నంభ పించింది, 

ఒక పట్టణం తర్వాత మరియొక పట్టణం తలయ ల్సి, 

ఆ చాలగోపాలానికి ఆశ్రయమిచ్చి, మెల్లిగా జీర్మించి 

జీర్మించి, ఖలమై పోవడం నిజంగా, వింలె నవిషయము! 

ఆ తర్వాత ఆ పాతపట్టణాల మోద కొ త్తవి లేచి, 

కొత్త జన సమూహం వచ్చి అందు నివసిసార, వారూ 

అంతరించి అందు వారిచిహ్నోల ఏమో వదలకుండా నే 

పోతావు, ఈ పట్టణాలవిషయం చేను కొన్ని వాక్యాలలో నే 
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(వ్రాన్వేసినా. శాని, యీవట్టణాలు వుట్టి పెరిగి, నిరిగిపోను, 
ఆ తరాంత, వారి నానే మరికొన్ని క్ ల్తేట్టీ దాటు రాఫౌం 

దను ఎన్ని వేనకునేలు సంవత్సశాలు పట్టి సన్ వూహించుకో! 

ఒకమనిమికి ఉబె లః యస; శై న్ంష రాగానే మున లిబా 

జంయాము, కాని, యా అనేకన నవా ప్రసన క్సరపర్యంత దీర్ణ 

"లంగో యీ వములెంత? ౫? పట్టణాల బీవితియా(తలో 

న శిశువులు నృద్దులె మరణించి, మరల ఎన్నిమూరులు 

చర్విత చర్వణులె యుంటాగో! ఇక యిప్ఫును ఛ్యాబిలాకా, 

సినెవె నగరాలు మనకు నామమా _తెవశిస్టాలు, 

ఇంకొక అకతి(పాచీనగరం సిరియాబోని డమాన్ కన్, 

కాసి డవూన్ కస్ యింకను చావవతేదు; ఇది యింకను 

1. భూరిపట్టణంగా పనస డమాస్ కన్ 

క్కు (పపంచవట్రణాలలో శెల్ల అతి (పాచచీన నతమ మైంది అని 

కొందరంటాతు, భారతదేశంలో, మన పెద్ద పెద్ద పట్టణాలన్నీ 

నదీతీ రాలభో వున్నవి. వాలా (ప్రాచీనమైంది ఇంద్రప్రర్థము, 

ఇడి నేటి ఢిల్లీ నమిోపంళలో ఎక్క_డనో వుండింది; కాని పంట 

(పస్థము యిప్పుడు లేదు, వారణాసి (బెనారస్) చేక కాశి 

గూడ మనివున్న (పపంచపురాతన పట్టణాలలో ఒకటిగావ్రండ 

వచ్చును. అలహా బాదు, కాన్సూరు, పాట్న, ఇంకా నీవు చప్ప 

గలిగిన చాలా వట్టణాలుగూడ నదులబర్డులనే వున్నవి, 

కాని యివి అంత పాతవిగావు, వీటిలో (వయాగ అనే 
అలహాబాదు, పాటలీప్యుతమని వ్యవహరింపబకుతుండిన 
పాట్నా నగరాలుమూ[తం ఒకపాటి వురాతనాలు. ఇలానే, 
చైనాలో, గూడ బహు(ప్రాచీన పట్టణాలు ఉన్నవి, 
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పూర్వకాలంలో, యీప్లైలలో పట్టణాలలో ఏవిధ 

మైన మానవ్రలు జీవించుచుండినారు ? వారు నిర్ణించిన 

హ్మాండ మైన భననాలు యితర కట్టజ'లమూలాన వారిని 

గరించి మనకు కొంత తెలుస్తున్నది. ఇంకా వారు రాళ్ళ 

పలక్లమిోద వులిచియుం చి పోయిన (వాతలుశూడ కొంతి 

నసాయ కారు లాతున్నవి, ఆతర్వాత, అ దినాలను గూర్చి 
బాలావిశేపాలను తెలిపీ ప్రరాతన (గంధాలు కొన్ని లభించి 

వున్నవి, 

ఈజిఫ్ట్లో (బహ్మాండమైన విరమిడులు, స్ఫిన్ క్సు 
(ప్రతిమ, లక్సర్ నందలి భూరిచేచాలయ శిథిలాలు, ఇంకా 
యితర చోట్ల పలువిధ జీర్ణావళిష్టాలు నేటికిని నిలిచివున్న వి, 
మనం సూయజ్ కాలువగుండా (పయాణం చేసినప్పుడు, 
మువన్ని మనకు ఇవేరవలో నున్నప్పటికిని నివు చూడ 

లేదు; కాని వాటి చి(తాలను చూచివున్నావు, బహుశా 
వీటిని చిత్రించిన వోస్టుకార్టులు సీదగ్గర వున్న వేమో |! 
స్పిన్ క్పుల నేది (స్ర్రేముఖంకలిగిన సింహము, ఇది చాలా 
పెద్దది; అది ఎందుకు చేయబడింది? దాని అర్హమేమో+ ఎవరికీ 
"తెలియదు. ఆ న్ర్రీముఖంలో ఒక వింత, నిగూఢ, అస్ఫుట 
మందన రెం అలరాఠుతున్నడి, ఈ చిరునవ్వుకు కారణ 

మేమా? అని, చూచినవారు అశ్చర్యపడు తారు, ఒకవ్య క్రి 
సిన్ క్సువంటివాడు అంపే.._ఆవమనివీ, యితథలకు అర్థంకాని 
నమన్య అని వాడుకలోకి వచ్చింది. 

(౮౫ 
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విరమిడులుగూడ*ః కొండలనుపోలిన పెద్దకట్టడాలు, 

అనలు యివి ఫేరో అను నామకరణం గలిగిన పూర్వవు 
యిీజిస్ట్ రా జుల నవమాధులు, లండను బిటీప్ మాజియంలో 

ఇబిష్ట యన్ మమలను చూచింది నీకు జ్ఞాపకంవున్నదా (; 

చుప్ లం కు-కుళ్ళి చెడిపోకుండా చముఠులు, మూలికలు, 

సుగంధ(ద్రవ్యాల (ప్రయోగంవల్ల కాపాడబడిన మానవ కళే 
బరాలు, ఇటే విధంగా జంతువులను గూడ చేసేవార, 
ఫరోలు చనిపోగానే, చారి శవాలు వుమిలుగా చేసి, 

యీ పెద్ద వీరమిడుల గర్భ గృహాలలో పెస్టేవాళ్లి, మరణా 

నంతరంగూడ మృతులు ఆహారాదికముల కోరుతార నే నమ్మ 

కంతో ఆజిష్షి యన్ లు యీినమాధులలో, శవాల పక్కన 

సువర్ణ , రజ తాభరణాలు, గృ హోపక రణాలు, ఆహాోరాది శాలు 

వుంచేవారు, రెండుమూడేండ్రకుముందు!, యీవీర మిడులు 

ఒకదానిలో టూెబక్య్భాములా అను ఒక సేరో శవం 

కొందరు పరిశోధకులకు గాన్పించింది, ఆయన చుట్టు, ఎన్నో 

మనోజ్ఞ అమూల్య న స్తుసామా(గులు వుండినవి, 

pre ఈజిస్ట్లోగూడ వ్యవసాయానికి సీకి 

పారుదలకు మంచికాలువలు మడుగులు వ. 

ముఖాలు కలుసుకొనిపోతవి, ఇవి స నజర్. నిర్మింప బడీ 
నవి, |క్రీస్తుకువూర్యం 8788లో కటిన గ జెవూ 'పిరమిడ్కు 23 టన్నుల 
బరువుగల మలి చినరాశిబండలు 25 os పట్టినవట ! ఈ రాయిఅం తా 

అచేబియానుండి తీసుకోని రాను, పచేండ్లుపట్టింది. నిరా్రాణం 20 ఏండ్లు 

సాగింది, "అనువాదకుడు, 

11929 క ముందు --- అనువాదకుడు, 
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మెరిడు అనే విఖ్యాత మైన సరస్సు ముఖ్యంగా ఎన్న దగింది, 

ఇది, ఆ ప్రరాతనకాలపు ఈజిష్టి యనులు ఎంతనాగ రకు.లై అభి 

వృద్ది జెందిన వివేకవంతులో తెలుపుతున్నది, ఇలా పెద్ద పెద్ద 

కాలువలు, చెదనవులు, పిరమిడ్లు నిరించను వారిలో నిపుణు 

పైన ముంచిఇంజనసీఠరులు వుండివుండవ లెగచా ! 

క్యాన్ డియా అను నామాంతరం కలిగిన |క్రీట్ అనే 
చిన్నదీవి మధ్యధ రనము[ద్రంలో వున్నది. వోర్టుసెయిడ్ 

నుండి వెనీసుకు పాయ్యేటప్పుడు మనం చారిలో దానికి 

దగ్గరగానే పోయినాము. పూర్వ కాలంలో యీచిన్నదీవిలో 

ఓక అదు తమైన నాగరకత  పెంపొందింది, అక్కడ 

నోసాన్ అశే (ప బేశంలో ఒక (బ్రహ్మాండమైన రాజ్య పాసాడం 

వుంది; ఇంకా దాని శిధిలాలు వున్నవి. ఈ భవనంలో 

స్నానపు గదులు, రాతిగొట్టాలు వున్నవి; కొందరు అజ్ఞానులు 

వీటిని చూచి, యివన్నీ ఆధునికాలు అని అనుకొంటారు, 
ఇంకా-ఇక్క_డ అందమైన కుండలు, శిల్పుచాతురి, చిత 
"లేఖనము, సున్నితమైన మేలురకవు లోహాలు, దంతములో 

జాణతేనపు పనులు వున్నవి. ఈ ము ద్రద్వీప రాజ్యంలో 
(పజలు (పశాంతే జీవనాలగడవి, ఎంతో అభివృద్ది జెంది 

నారు. తాను తాకిందంతా బంగారమైనందున నానా 

అవస్థల పాలైన మిదాన్ రాజుకథను నీవు చదివి వున్నావు, 
అతడు, పాపం ! ఆహారమే బంగారై నందున ఏమో తిన లేక 

పోయినాడు; బంగాఠ అకలి నేమి తీర్చ గలదు? ఆయన తన 

చసురాన ఫలితాన్ని యిలా అనుభవించినాడు, అయితే, 

యిది మంచి చమత్కారకల్పనయేలే ! (పజ లనుకొ నేటట్లు 
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బంగారు అంతి ఉపయు క్తమెన మంచివ స్తువుశాదని చూప 

డమే లూ కథ న్రుద్దేశము, 

క్రీటొకు నంబంధించింది ఇంకొక కథనున్నది. చానినీ 

సీను చదివివుంటావు, అది మినోటార్ గాథ. ఇది నగంవానిమీ, 
నగం ఆబోతుగా వుండినట్లు వూహింపబకుతున్న పెను 
భూతము. యువతీయువకులు యీ భయంకర వికృత జీవికి 

ఆహారంగా ఒనంగబడేవారట ! అపరిచిత వివయిక మైన 
భయంనుండే ముత భావం ముట్ట మొదట కలిగిందని యింతకు 

ముం చే చెప్పివున్నాను గదా |! (పకృతి రహస్యాల తెలు 

నుకోలేక, మన చుట్టు జరిగో విషయాల బాగాఅర్థంచేసు 
క్రో లేక పోయేడానికి తోడుగా యా భయంనల్ల ప్రజలు 

అనేక అవివేక కార్యాలు చేసేవాడు. అసలు "దయ్యాలే 

ఉన్న వని చేను అన కోను; కాబట్టి, యథార్థ భూ 'తాలశేగాక, 

(భమజన్యమైన యిట్టి (కూరనత్యాలకు గూడ ఇ్ఞాలభాలిక' 

లను బలియి స్తుండే వారు, ఆ పూర్వదినాలలో, (పపంచ 

మందంతట నరబలులనేవి సాగుతుండినవి, Se 

ఆరాధి స్తుండిన ఒక ఊహాోమా(త్రజీవికి (వీతిగా శ్రీ (సు వముదమషుల 

చంపి అర్చించే వావ. ఈజిస్టీలో, “నైల్తండిికి తృ షి 
ఆనందాలు కలుగుననుకొని, ఆడపిల్లలను నై లునదిలో సార 

చేసేవా. ఎక్క_డనో, వాలా అవదుగా, ఏ మాణమూలనో 
దప్ప (ప్రపంచంలో చేడు నరబలులు లేకపోవడం అదృష్టము! 

కాసి యిప్పటికి గూడ కొందరు, చేవునిమనసు మెప్పించను 
జంతువుల చంపి, చె వై వేద్యాల అర్బిస్తున్నావ. ఎవరి ఆరా 

ధన అయితేనేమి ? ఇది చాలా విచిత్రమైన వూజ ! 
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ఆదిమనాగరకతలు వెసాపాటూమియా, ఈజిప్ట్, 

మధ్యధరానము(ద్రంలో వుండే (క్రీటు అనే చిన్నదీవిళో పుట్టి 
సెరిగినవని తెలుసుకొన్నాం, అచే కాలానికి, చైనా హీందూ 

"దేశాలలోగూడ, గొప్ప నాగరకతలు రూపొంది, తమతను 

(పత్యేకమా న్లాలలో "నాగా పెంపొందడినవి, 

జనాలలో, ముతర చేశాలలోన అచే, చెద్దనదుల 

లోయలలో, నమ(పచేశాలభో (పజలు నివాసాలు ఏర్ప 

రచు కొన్నారు, వీరు మంగోలియా తెగవారు, వీరు కంచు 

లోవాంతో అందచందాల పాత్రలు చేసి వాడుకొంటూ, 

ఆ తశ్వాత యినుమునుగూడ ఉపయోగపరచుకొన్నారు. 

నీటిపారుదల కాలువలు, అందమైన కట్టడాలు సిరింపబడి 

నవి, ఒక నూత్నవిధమైన లిపి మూరిమారి రూపొందింది; 

ఇది మన హింది, కంస్రీ ము, ఉరుదు (వాతలకు కేవలము భిన్న 
మెంది, అది ఒకవిధమైన బాొమ్ముల( వ్రాత, (వతిపదము, 

ఒక్కక్క ప్పుడు చిన్న వాకముగూడ, ఒక బొవురూపంలో 

వుండేది, (ప్రాచీన ఈజిస్ట్, |క్రీట్, బాబిలాన్ లలోగూడ యీ 

చ్మితలిపి వుంజేది. ఈ (వాతను నీవు కొన్ని పుస్తకాలలో, 

ఫురాణవ స్తు (ప్రదర్శనాలలోను చూచివుందువు, ఈజిస్ట్లో, 

ఇంకా పశ్చిమ ేశాలలో యీా లిపి చాలా పాతభవనాలలో 

నూ[తమే కాన్పిస్తున్నది, అక్కడ దీనిని వకాలంనాడో 
వుపయో గించినారుగాని యా మధ్య ఎప్పుడూ వాడుకలో 
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లేవు, కాని, చైనాలో యిప్పటికిగణూడ వారి అతరాలు 
ఒక విధమైన చి(త్రలిపిగా వున్నవి, ఇది, ఎడమనుండి కుడికి 

నడచే మన భాషలవలెగాక, కుడినుండి ఎడవుకు[వాసే 

ఉరు మువ అగాక, పైనుండి (కిందకు (వాయబడుతున్న ది. 

హీందూ దేశంలో బహుశా (పాచీనభవన శిథిలాలు 

ఇవాలావుటుకు ఇంకా పాడుదిబ్బలు, యిసుక పరల [కిందనే 
అణగిపోయి వున్న వేమో! ఎవరో ఒకరు (తవ్వి, లేవదీసేదాక, 
అవి దాగి, మనకు కన్పించకుండా నే వుంటున్నవి, కాని, ఉ త్త 
రాన ఇాలావురాతన మైన ధీథెలాలు యిప్పటి'ే బయట 

బడివున్నవీ, మంచి అధారాలు "లేకపోయినా, ఆమ్యలు 
హిందూ బేళానికి వచ్చే దానికి ముందు, ఇభాలాణబాలాూ కాలా 
కినిముం దే, యిక్కడ (చావిడులు వుండినారు. వారి నాగర 
కత వాల (ఫశ న్తమైనది. వావ వి బేశాలవారితో వాతీద్యాం 

సాగించేవారు. వారిసామ(గులను ఎన్నిటినో మెసాపొటా 
మియా, ఈజిస్ట్లకు పంపించినారు. మన జేశంనుండి నము 
(చాలు జాటివోయిన వాటిలో బీయ్యం, మిరియాలు మొద 

లైన సంబార (ద్రవ్యాలు, గృవాని ర్మాణానికి చకుకలప ముఖ్య 
ములు, మెసౌపాటామియాలో ఉరొనగర [పాచీన భూరి 
సౌధాలు, రాజసారా నలు కొన్ని దఖీ,ణ ఫారత చేశంనుండి 

ఎగుమతి చేయబడిన చేకుకొయ్యతో నిరింపబడినవని 
అంటారు. ఇంకా, బంగారము, ముత్యాలు, దంతము, నెమళ్లు 

శోతులుగూడ హిందూ బేశంనుండి పళ్చిమ చేశాలకు పంప 
బడేవట ! దినివల్ల ఆ దినాలలో భారత జేశానికి యితర 

చేశాలతో వ్యాపారం విరివిగా సాగివ్రండవ అెనని తేలు 
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ర 

మున్నది, (ప్రజలు నాగరకులై వుంచు నే వ్యాపారం సాగను 

ఆవకాశం వుంటుంది. అప్పుడు, హీందూ బేశంలోను, చైనా 
న! చిన్నచిన్న ర్ జ్యా నుండినవి, ఈ జేశాలు రెండిం 

కిల గూడ ఏక ఛ(తాధిపత్యం గలిగిన (పభుత్యాలు లేవు, 

(పతి చిన్నపట్టణంగూడ పరసనరభూములతో, అనుసరించి 
యుండిన (గామాలతో (పత్యేక ప్రభుత్వాన్ని కలిగివుం డేది, 
వ్శిిబి పట్టణరా జ్యాలన్నారు. ఆ అర ౦భదినాలలోగూడ యిని 

చాలావరకు (ప్రజాసాషమ్య (ప్రభు త్వాలుగా వుండేవి. రాజులు 

లేతు, ఎన్నుకోబడిన పంచాయతుతే రా జ్యాన్న్ని పాలించి 

నవి. ఏటిలో కొన్ని ఒకపాటి రాజ్యాలె వుండేవి, (ప్రతి 

పట్టణరాజ్యంగూడ వేరై నుండినప్పటికి ని ఒక్కొక్కప్పుడు 
ఒక జు*నికొకటి నహాయపడుతూ వచ్చినవి, కొన్ని సమయా 

లలో, ఒక పెద్ద ప్రభుత్యం బాలా చిన్నచిన్న రాజ్యాలకు 

నాయకత్వం వహించేది, 

చైనాలో, త్వరలోనే యా చిన్న రాజ్యాలన్నీపోయి, 

ఒక పెద్ద (వ్రభుత్వం- ఒక సా్యవాజ్య రూపాన్ని పొందినవి, 
ఈసా(మాజ్యం సాగిన దినాలలోనే చైనాలో ఒక పెద్దగోడ 

కట్టబడింది, ఈ భూరికుడ్యాన్నిగూర్చి నీవు చదివివున్నా వులే ! 
అహో ! ఇది ఎంత గొప్పనిరాణం ! ఎంతటి (పయత్నం | 

ఇతర మంగోలియా జెగలు చే నాలోకి దూరి, కల్గోలపరచ 

కొండా చేయను యీగోడ నమ్ముద్రతీరంనుండి ఉ త్తరాన 
ఉన్నతపర్వత శిఖ రలవరకి నిర్మింపబడింది. ఈగోడపొడవు 
1400 మెట్లు, వెడల్పు 25 అడుగులు, ఎత్తు 20-80 అడుగుల 
మధ్యవున్నది. మధ్యమధ్య దున్లాలు, గోపురాలు వున్నవి, 
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అటువంటి గోడనేగాని ఒకచానిని మన చేళంలో కట్టివుం చ్చ 

ఉత్తరాన లొహోరు మొదలు, దతీణాన చెన్నపట్నంవరకు 
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పాతకాలంలో, మరియు క విచిత్రమైన జన సమాహాం 

ఫోనీవీయనులు, వార యూదులు; అరబ్బుల తెగవారు, 

నేటి టర్కి_అయిన ఆసియామైనరు (చిన్నఆసియా పళ్చిను 
తీరం వారి ముఖ్యస్థావరం. వారి (పధానపట్టణములు వకర్, 

కర్, సిడ౯ ; ఇవి మధ్యదరా నము[(దవు ఒడ్డున వుండేవి. 

వారు వ్యాపారానికిగా దూరాబారవు సము(ద(పమాణాలు 

చేసి పేర్తాంచినారు. వారు మధ్యధరా నము(దాన్నిడాటి 

నరానరి ఇంగ్రండు గడ్డనుగూడ తాకినారు, వారు భారత 

"దేశానికి గూడ వచ్చివుందురు, 

నము(ద్రయానం లూ వాణిజ్యం అనే రెండు అద్నూత 

విషయాలు యిప్పుడిప్పడే (పారంభంకావడం చూస్తున్నాం, 

ఇవి ఒకదానికొకటి నసహాయకారు'లై నవి, ఈ దినాలలోవతె 

ఇెద్దనావలుు మంచి పొగఓడలు అప్పుడు లేవు! చెట్టు 
బోడ తొలిచి, దోచగా చేసుకొన్న వే “మొదట మొదట పడ 

వలుగా వుండివుంటవి. వీటిని తెఢ్లతో నడిపి ఆ తర్వాత 

గాలితాకిడిని (గహించను తెరచాపలు కని పెట్టి, వాడుక 
లోకి దీసికొనివచ్చి వుంటారు. ఆ దినాలలో సము(ద్రయానం 

కడుర మ్యుంగా, టో్త జకంగా, తో భాకరంగా వుండినవ్రుంటుంది. 

అ-ేబియాసముడ్రాన్ని తెడ్డతో తెరచాపలతో ఒక పడవలో 
దాటటం వూపోంచుకో! దానిలో అటు ఇటు మెదలను 

చాలినంత వోటువుండదు ఒక విల్ల "తెమ్మెర తాకుడుకే అడి 
సుడితిరిగ ఎగిరి చాలాతథచుగా మునిగిపొయ్యేది, దరి లేని 
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వీటిమోవ యిటువంటి చిన్నపడవలలో (పయాణం చేయను 

త్ వరా లురు మా(తమే సాహసించగలిగేవాతు._ నాటి 

(ప్రయాణం ర గ బక్కా క్క ప్పుడు న 

గట్టు కొసిపింశోదిగాదు. ఆహాోరపదారాలు అమినో శే 

సట్టనడి నము[దంటో ఏది దొరిశే కదిళాదు; అప్పును వేపల. 

పట్టో, పములపట్షో (పాణాల నిలజెట్టుకొ నేవాద, నము[ ద్ర 

దానం సాహసికోద్యాగాలతో, రమ్యుకథలతో నిండి 

నం జేది, ఆ దినాలకు నంబంధించినవి ఎన్నో నావికుల కథయ, 
విచిత్ర నంఘటనాలు యిప్పుడుగూడ క రింపబతున్న ని 

అయితే మా॥త్రమేమి? ఈ అపాయాలను అక్క బెట్ట 
కుండానే, నము(చాలు దాటిపోయేవాబు. కొందరు సావాసిః 

ప్రయత్నాలపై గల మాజుతో చేసివ్రుంటారు; కాని, అధిక 

సంఖ్యాకులు వూతం ధనవ్యా మోవాంతో, బంగారు షి 

ఆశతో బయలు దేరి పోయినుంటావ,. వారు నస్తువ్రలను 
అమ్మి, కొ త్తవి కొనను, అం కే - వ్యాపారానికిగా యానాలు 

సాగించినారు. కాబ్ట్రే వారు ధనం సేకరించినాధు, 

వ్యాపార మంకు ఏమిటి? అది ఎలా (ప్రారంభ 

మైంది? చేడు పెద్ద పెద్ద అంగళ్ళను చరాస్తున్నావు, వాటి 

లోనికిపోయి, నీకు శావలసినవస్తువు కొనుక్కోవడం 

'వ్యాలాసులభ మెనపని కాని, నీవు కొ నేవస్తువులు ఎక్కడనుండి 
'వస్తున్నవో ఎప్పుడైనా యోచించినావా ? అలహాఛాదులో 
ఒక అంగడిలో ఒకఉిన్ని కాలువను కొనవచ్చును, ఆశాలువ 

శాల్సీరమునుండి యింతదూరము వచ్చి వుండవచ్చు; దాని 

వున్ని కాళ్ళీరము _ లడాకు కొండలపైన మేసే గారా 
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లపై పెరిగి వుండవచ్చును, నీవు కొనగలిగిన పలుదోము 
కుంచె అమెరికానుండి ఎంతోదూరం, శై లుమోద, ఓడల 

మోద (ప్రయాణం చేసిచేసి ఇక్కడికి చేకివుండవచ్చును, 

ఇ్లే వైనా, జపాను, ప్యారిస్, లఅండనులో చేయబడిన 

వ సవల కొనగలుగుతున్నా వు, ఇక్కడ మన బజారులో 

అమ్మే ఒక విచేశవన్ర్రృవుపేలిక నంగతి యోచించు! ప క్రి 
పీ*ందూ దేశంలో పుట్టి, ఇంగ్లండుకు ఎగుమతి చేయబడింది. 

ఒక పెద్ద కర్శాగారము డాన్ని దీసుకొని, శుభపరచి, వకి, 

వడికి, ఆ తర్వాత గుడ్డగా చేస్తున్నది, ఆ గుడ్డ మరల మను. 

చేశానికివచ్చి అమ్హుడుపోతున్న ది, పుట్టి, వన్ర్రమై, అమ్ముడు 
పోయేవరకు అటుఇటు అది ఎన్ని వేల మైళ్ళు (ప్రయాణం. 

చేసింది! హిందూదేశంతో పండే దూది అంతదూరం 

ఇంగ్యండు మోసికొనిపోబడి, అక్కడ వన్ర్రమై, తిరిగి, 

పోయినంతదూరం వెనుకకుమురలి రావడం చూ స్టే ఒకి. 

విధంగా అవివేకంగానే కాన్ని స్తున్నది. అఇదికాలహర ణం, 

ధన శక్తుల వృథావ్యయం దా! మనచేశంలోనే దూదిని: 

బట్టలుగా చే స్తే అన్ని విభములా సౌకర్యమే కాకుండా, చౌక 

కూడా అవుతుంది. మనం విదేశవస్ర్రంకొని వాడమని సీకో. 
తెలుసును; మనం ఖద్దరు ధరిస్వాం. వీలున్నంత వరక్కు మన. 

"దేశంలో నే వుత్స_త్రిఅయిన వస్తువుల కొనడం చాలవరకు. 
వివేకం. వడికి నేసే నిరుపేదలకు యిలా సహాయపడుతున్నా 

మన్న భావంతోగూడ మనం ఖద్దరుభారణ అవలంబించి 
వున్నాము. ఇప్పుడు, వ్యాపారం వాలా క్లిష్టవిమయమని నీకు 

"తెలిసిపోయింది, "పెద్ద పెద్ద ఓీడలు విధి విరానుం లేకుండా 
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ఒక దేశ వస్తుచయాన్ని ఇంకొక దేశానికి మోసికొని 

పోతున్నవి. కాని ఇది ఎల్లప్పుడు జరిగిన పనిగాదు, 

మొట్ట మొదట, మానవుడు వలనలలో నిలిచిపోయిన 

(పాథమిక దినాలలో వ్యాసారం ఉన్నట్లు లేనట్లు వుండేది, 

మానవుడు తనకు కావలసిన సమసాన్ని, తాను న్వయంగా 

స్వీకరించుకోవడ మో, స్వహస్తాలతో చేసుకోవడమో జరి 
గేది, అయితే, అప్పుడు అతడి కోరికలు, అవనరాలు అంతగా 

'పెరిగిగ్రండ లేదులే! ఆ తర్వాత, ఇంతకుముం బే చెప్పినట్టు, 

తెగలో కృపి.విభాగం ఏర్పడింది, (ప్రజలు వివిధవిధ కార్యా 

లను, భిన్నవ స్తుశ్రులను చేసేవారు, కొన్ని నమయాలలో, ఒక 

తెగకు ఒకవ స్తువు విశేషంగా లభించివుం పే, ఇంకొకవన్తానికి 
చురియొక వస్తువు అధికంగావుండడం సంభవించి వుంటుంది; 

ఇక అప్పుడు వారు వస్తువుల పరస్పరం మాదన్చకోవడం . 
సహజం, ఉదాహరణానికి - ఒక తెగ, ఒక ధా న్యపుమూటకు 

'బదులు ఒక అవును యివ్వవచ్చును. ఆకాలంలో డబ్బు 

లేదు, వస్తువులనుమూ[(త మే మాద్చకోగలిగివుండే వారు. 
అదిమొదలు మారకం ఆరంభ మైంది. అది బహుశా కొంత 

అసౌక ర్భంగా వుండివ్రుంటుంది. ఒక గింజల బస్తాకోనమో, 

లేక మరి యేయితర వస్వవుకోనరమో, ఒకడు ఒకఆన్రనో, 
ఒక జతగా[ఛెలనో చంక బెట్టుకొని పోవలసివచ్చేది. అయితే 

“నూత మేమి? వ్యాపార మే వో పెరిగిపోయింది, 

బంగారు, వెండి బయట బడగానే, (పజలు వెంటనే 

వాటీని వర్తకానికి ఉప్యాగపరచినాథ. వాటిని తీసుకొని 
'పోవఢం అత్యంత లాఘవం, (క్రమేపి వస్తువుల విలువను 
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బంగార వెండితో వల్లించే అలవాటు వాడుకలోకి వచ్చింది. 

ఈపద్లతిని మొదట యోచించినవ్య కి నిజంగా చాల సూత్స 

బుద్దిగలిగిన వివేకి. ఈవిధమైన బంగారము, వెండి ఉప 

యోగం వాణిజ్యాన్ని అత్యంత సుకరము చెేసివేసింది, 

అప్పటికి నాడ, యిప్పటివ లె నాశాములు లేవు, బంగారం 

(కాచులోతూయ బడి, అన్యులకు యిచ్చి వేయబజేది, ఆ 

తర్వాత ఎంతో కాలానికి, టంకములు (ప్రవేశ పెట్టబడినవి,. 
ఇవి వ్యాపారాన్ని మార కాన్ని యింకా సులభపర చినవి, 

అందరికి ఒక నాశగాప్రువిలువ తెలిసివున్న దున తూ కానికి 

అవసరం లేకపోయింది, ఇక, చేడు నాగౌరాపక మైన ధనం 

సర్వ(తా ఉపయోగింపబకుతున్న ది. కాని నట్టి డబ్బు 

మాత్రమే ఎందుకు కొరకాదన్న నంగతి గమనముంచుకో 

వ అను, మనకు కావలసిన యితరవ స్తువులను సంపాదించు 

కోనుమా(త మే డబ్బు ఉపయోగపడుతున్నది; వస్తువుల 

వూరకానికి నహాయపడుతున్న ది, కావలసినంత బంగారము 

ఉండికూడా తినను కమిశెడు అన్నంగూడ లేక బాధపడిన 

మిడాన్ రాజుకత జ్ఞ పికి తెచ్చుకో! కాబట్టి, మన అననరా 

లకు తగినవాటిని పొందను ఉపయోగించుకొంకేనేతప్ప ధనం 

నిదపయోగమని తేలింది. నాణెములు యింతవిరివిగా ఉప 
యోగంతో న్రన్నప్పటికిసి, ఇంక్కా ఒక్కొక్కప్పుడు పల్లె 
టూళ్ళలో జనులు నరకుల నే మాద్చకోవడం మనం చూస్తు 

న్నాము; వారుడబ్సీ చ్చికొనత. కాని అనువుగా నుకరంగా 

వుండటంవల్ల సాధారణంగా డబ్బ ఉపయోగింపబడుతున్నది, 

కొందరు అవివేకులు, శేవలం రి క్షధనమే గొప్పదనుకొని 
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ధారాళంగా ఉపయోగించకుంజా, ధనాన్ని చేర్చి కూడ బెట్టి, 

దాచి పెట్టుతున్నాడ, దీనివల్ల వారికి, భనమంటే వమిటో ? 
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28. భాష - లిపి - సంఖ్యల్ను 
ల షి 

వివిధథఖావల విషయం, వాటి పరస్పర సీరబింధం 

ఏషయం మనము యింతకుముంటబే (ప్రస్తావించి వున్నాము. 

వక, యిప్పుడు ఒకకుణం  భాషయెలా పుట్టివుండ వ లెనో 

విణశారిస్తాము. 

కొన్ని జంతువులు కొన్నిమాటల వుపయోగి సన్న వని 

మనము గు రిస్తున్నాము, సాధారణపీిషయాలకు కోతులు 

కొన్ని అర పలు లేక మాటలు వాడుతున్న వని అంటారు , 

కొన్ని జంతువులు భయపడిపోయినప్పుడు, కొన్ని వింతశక్షైల 

చేసి తమ కానన్న మైన ఉత్పాతం నుండి రశ్నీంచుకోమని 

యితరజంతువులకు సంజ్ఞ లుచేయ (పయల్నించడం నీవు 

బాగా చూడగలవు, 

బహుశా, ఇచేవిధంగా మానవులలోగూడా భావ 

వ రర వుంటుంది, (పారంభదశలో జంకు, ఎచ్చరిక లకు 

వట్టిశేకలు మాత్రమే వుండివుండవలె, ఆ తర్వాత కార్య 

నిర్వహణ వ్యథలో పుట్టిన మూల్లులు వచ్చివుండును, 

కొందరుచేరి ఒకపని చేసేటప్పుడు సాధారణంగా వారందరు 

ఒకేగొంతుగా ఒక న్వసిని చేస్తావ. బవవులు యీడజ్చే వారిని 

సెద్దబరువును లేవ నెస్తివారిని నీవు చూడలేదా? అందరు 
కలిసి ఒకటిగా అరి స్టే పని సుళువ్రు అయ్యెటట్లున్నది. ఈ 

కార్యశ్లేశ జనిత ధ్యనులే మానవ్రని మొదటి మాటలై 

వుంటవి, 
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(క్రమేపి చిన్నవూటలు-నివ, నిప్పు, గుర్రం, ఎలుగు 

బంటి మొదలై నవి వచ్చివుంటవి. బహుశా అప్పుడు నామ 

వాచకాలేగాని [కియావాచకాలు వుండవు. ఒకడు తాను 

ఒక ఎలుగుగొడ్డును మూాచినానని పవప్పదలచుకొం కే ఒకే 

మాటగా “ఎలుగు” అని, పసిబిడ్డమాదిరి సంజ్ఞలు చేసాము, 

ఆదినాలలో సంభాహణలు అంతగా వుండుట నుష్క్ము_రం, 

భావ (క్రమంగా పెరిగింది. మొదట చిన్నవి, ఆ 
తర్వాత పెద్దవి వాక్యాలు వచ్చినవి, ఏ కాలంలోగాని, వివిధ 

నూనవ వర్షాలకు ఒశేభాపు వుండివుండదు,. అయినప్పటికి 

అప్పుడు విశేపంగామ్మూతం భిన్నభ హలు వుండివుండవు, 

ఇంతకుముం బే చెప్పినట్టు ఆదినాలలో కొద్ది భావ. లే వుండీనవి, 

(పతి ఆదిమభాహ తమతిము భాషపానం తానాన్ని పెంచి, 

బలం చేసుకొన్నది. 

ఇప్పుడు, మన (పసావననలోవుంజే, ఆదినునాగరక తా 

"కాలంలో భాష చాల వృద్ధి చెందింది. అనేక గేయాలు, 

పాటలు వ్రండినవ్వి వాటిని కవులు, గాయకులు, వె తాళికులు 

గానంచేసేవారు. ఆదినాలలో (వాతగాని పున్తకాలుగాని 

అంతే విరివిగా తేనందున, చాలావరకు (ప్రతిదానిని (ప్రజలు 
కంఠస్థం చేసుకోవలసివచ్చేది, యమకరచన, పద్యరచనలు 

కంఠోపాఠంచేసి జ్ఞా శముంచుకొనుట తేలిక. _ కాబ్బ్యక్లు, 
ఆదిమనాగరకత వెలసిన 'దేహాలన్నిటిలోను యమక కవి 

తము, గేయాలు అశేపజన(ప్రియా.లై వ్యాప్తిలో వుండినట్లు 
కనబడుతున్న ది, 
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ఈకవులు, గాయలు మృతులైన తమ వీరుల (ప్రగ్యా 

తిని కీర్తించి, పాడుటయం చే ముఖ్యముగ అస_క్టిని చూపినాగు, 

ఆదినాల[పజకు యుదాలే బాగా నచ్చినసి కాబట్టి, పాటలస్న్మ 

యుద్దశేర్యమును గూర్చే ఆలవీంచినవి. ఇది వున చేశ ౧ 

వతె యితర బేశాలలోగూడ (పత్యిషం, 

లిపిగూడ  కౌతూహలపూర్ల ౧గా (ప్రారంభమైంది, 
చైనొవారి లిపి సంగతి చెక్చివున్నాను గదూ! లివి 
"మొదట బొమ్మలుగా (ప్రారంభమై వుండవలె, ఒకడు నెమలి 

నంగతి చెప్పవ లెననుకొం జే, దాని బొమ్ముువాసి తెలియ 

జెప్ప యత్నించేవాడు, అయితే యిట్లు అందరు పిేే 

పంగా (వాయలేజలే, రానురాను యీ చి తాలు సులభాలు, 

సులభతరాలు అయిపోయివుంటవి. ఆ తర్వాత ఎంతో 

కాలానికి అక్షరాలను గూర్చి ప పరి|శమ జరిగి, నృద్ధిచేయబడి 

వుంటవి, లిపితో గూడ శో మంచినీళ్ళ శ్లపాయమైరది; పంస్పు 

పరుగు వేసింది, 

సంఖ్యలు - గణనము నాటిమాననునికి గొప్ప ఉపలట్ల, 

అంశెలులేకపోతే ఏ పరకారం ఎలా జతగగలదో 
వూహేంచటం కాలాక ష్టం, అంకెలు కని పెట్టిన వ్య రో కి నిజంగా 

గొప్పడఉవజాపరుడు ! వ | యూరవులో అంశలు వాల 

చీకాకుగావుండేవి. 1, 11, 11, 1V, V, VL, Vil, VI, IX, X- 
ఇలాంటివాటిని రోమక సంఖ్య లుటారఠు, సీకు తెలుసుగడా! 

ఇవిచిక్కుగా, (వాయనే కష్టంగా వుంటవి, ఇప్పుడు (ప్రతి 

భాషలో ఉపయోగించే అంశెలు బాలా సులభాలు, అంశే 

౨, కి ఉ 5, 6, 7,8, 9, 10_అనే సంఖ్యలు, "మొదట 
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యకార స్రవాసులు వీటిని అరబ్బులదగ్దర నేర్చుకొన్నారు 

కాబట్టి, వారు ప్టివి అరవిక్ సంఖ్య లంటారు, కాని, అనలు, 

అరబ్బుల పాందవులదగ్గర వీటిని నేద్చుకొన్నావ కాబట్టి, 

విటిని హైందవనంఖ్య లంశు వాగా సేవ అతికిపోతుంది * 

నేను అతిత్వరగా సాగిపోతున్నా నే! మనమింకా అర 

బ్బులదగ్గ రకు రాతేసు, 

* మొదట అంకెలు ఏ) వరకే మానవుడికి తెలిసివుండినవి, భార 

శ్రీయులు “సున్నిను (పసాడించి లెక్కలపెంపుకు సహాయపడి నారు, 

దశాంశము (డెసీనుల్ రేఖా (Gometry), వీజ (Algebra) గణి 

తాలుగూడ హిందూటబేళశంలో పుట్టి, యితర జేళాలకో (పొకిపోయినవి, 

-- అనువాదకుడు, 
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బాలబాలికలకు, ఇంకా ఎదిగినవాదికి కూడా, చరిత 

చజీడు ఒక వింతపద్ధతిలో గరపబడుతున్న ది, రాజులు ముద 

తై నవారి పేర్లు, యుద్ధ కాలాలు, ఇంకా యిలాంటివి అంజనూ 

చేవ్చకొంటున్నారు. కాని చరిత్ర అంటే స్ కొన్ని 

యుగాలు, "రాజులు, సేనానులు అయిన కొందరి కథలే కాదు, 

ఒక ేశ_పజనుగురించి, వారిజీవనాన్ని గురించి, వారి చర్యలను 

గురించి, వారి విజ్ఞానాన్ని గురించి, వారి భావసరణినిగురించి 

చరిత్ర మనకు భోదించవలె, అది వారి ఖేదమాదాలు, వారి 

కష్టసుఖాలు, కష్టములనుండి బయటపడను వేసిన వారి (ప్రయ 

'త్నాల మనకు ఎరిగించవ లె. ఈవిధంగా మనం చరిత్ర చదివి తే 

దానినుండి మన మెంతో నేద్చకోగలము, అదేమాదిరి 
కష్టాలు, క్లిషాలు నునలను ఎదరుకొం'కే, మన చరి(త్రపఠళనం 

ఆ యిక్క_ట్టుల తొలగించుకోనునహాయపడుతుంది.ముఖ om 

మానవజాతి వృద్ధి జెందుతూవచ్చిందో, లేక శీణిస్తూ 

పోయిందో, స్రరోగమనం జరిగిందో వేదో, అన్ననంగశి 

గతచరితావలోకనంవల్ల తెలుస్తుంది. 

పూర్వీకుతై న మహాోవురున్గుల, (స్ర్రీల చరి(తనుండీ 

కొంత మంచివిపషయాల శేర్చుకోను (ప్రతివాడు కొంత (ప్రయ 
త్నించవలసివున్నది. దీనితో గూడ, ఆ దినాలలోని వివిధ 

మానవజాతుల పరిస్థితులనుగూడ తెలిసికొన యత్నించ 
వలెను, 
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పీకు ఎన్నో జాబులు (వాసినాను, వాటిలో ఇది ౨4-వది, 

కాని, యింతేవరకు మనకంతగా తెలియని ఆ పురాతన 

కాలాన్ని గురించే విచారించివున్నాము. దీనినే చరిత్ర అన 

"లేము, కావాలంపసే దీనిని చరి(కారంభము లేక్క చారి 

(తేక ఉపస్సు అనవచ్చును. త్యరలోనేమనకు కొంత తెలిసిన, 

వారి తకయుగం అనదగిన, తర్వాతి కాలాన్ని గూర్చి నమా 

లో చిసాము, కాని, (పథమనాగరతను గురించి ముగించేడానికి 

ముందు, మరియొుకమారు వాటిని సింహావలోకనం చేస్తి* 

ఆ యుగంలో ఎట్టి భిన్న జాతులవారు నివసించుచుండినది 

ఆదిమ వర్ణాలవారు ఎలా "వేడ వేతుపనులు చేయను 

(పారంభించింది బ్రంతవరకే మనం చూచివున్నాం. అపుడు 

కృవి.విభాగర వుండేది, ఇంక్కా వర్షనాయకుడు - కులపతి 

తేన కటుంవాన్ని యితఠులనుండి వేడు చేసుకొని, పెపెత్తసం 

మా[తమే వేస్తుండిన వీపయాన్ని గూడ తెలిసికొన్నాము. 

ఆయన సపెఅంతస్తు మనిపీ. అయిపోయినాడు; అంశ అతని 

కుటుంబము SRA (పజలకం"బు భిన్న మైవోయింది 

అసి ప న్మం ఇట్టు, పె _త్తీనంచేసి కార్యంనడి పే కతు వారు, 

అనలు పనిని వేసేవారు అని సంఘం రెండు తెగలుగా 

చీలిపోవడం మనకు కాన్సిస్తున్నది. ఇక పె పెత్తనం చేసేతర 

గతి ఎక్కువ అధికారయుతమై, యీ అధికారం మూలాన 

ఓవినట్లుగా కావలసినవన్నీ చీకరించుకోగలిగింది, ఇలా 

శ*సీింవహాం కొంతదూరం నడచి, నిలిచి, వెనుక కతల తివ్పీ, వచ్చిన 

చారినిచూ-చ్ నురల ముందుకు సాగటం అలవాటు, అనువాదకుడు, 
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పాటకజనంనుం చి ఎక్కవ లాగుకొొనగా లాగుకొనగా 'పెత్తన 

చారులు ముట్టు మెట్టుగా ధనవంతు లై వోయి నొతవ, 

ఇక్క ఇట్లు కృపి. విభజస చీలికలై చిలికలై పోగా 

పోగా, అనేక తరగతులు తలయ డ్రికవి, రాజు, అతిస అంతః 

పురజనము, ఆస్థానోద్యోగులు నర్పడినారు. వారు చేశ 
పాలన, పెత్తనం చూచుకొంటూ,  చేశోంకొరకు పోరాడు 

చుండినారు, సాధారణంగా వారు యితిరపనులు బఎెరుగతు, 

పీరిత= ఏత, "దేవాలయ పూజారులు ఇంకా "జీవాల 

యానికి నంబంధించిన ఇతర సిబ్బంది వుండినారు, వారు ఆ 

దినాలలో చాలా [పముఖులు; కాబట్టి వారి కార్యకలాపాల 

(ప్రత్యేకంగా విచారిస్తాము. ఇక, మూడవకులంవాడ వ్యాపా 

రులు, "దేశంనుండి మరియొక చేళానికి వ్యాపారనస్తువుల దీసి 
కొనివోయినవాచే , వీరు నరకులను కొని, అన్నను అంగళ్లై 

పెట్టినారు, నాబ్లవ కకువారు కర్భకారులు, అం కే-వివిధవస్తు 

చయాన్ని చేసేవాల, నూబువడికి బట్ట నేసివారు, కుండలు 

చేచేవావ, యిత్తడి సామా(గ్షి పోతబోశే సెవార, బంగారు, 

వెండి, దంతపు వస్తువులు చేసేవారు ఇంకా నానావిధ అవ 

నరవస్తువ్రుల చేసేవారు. వీరు చాలమటుకు పట్టణాలలోనో, 
పట్టణ పరినరాలలోనో నివసించేవాద, కాని, వళ్టౌైలభో 

గూడ చాలమంది వుండేవారు, 

చివరన, పొలాలలో, పట్టణాలలో పాటుపణే వనిబా 

టలవా రుండినాఠు, ఇచే అన్ని టిళోకి పెద్దతరగతి, 

తరగతులన్నీ కూజా పీరినుండి వదోఫొంత గుంజుకోను (పను 

ల్నెంచినవి, 

చ 
య 

తా పయాావైనాలాదలాకారాణాదాాలాలలాలకాల 



శిత. రాజులు- దేవాలయాలు- గురువులు 
గత లేఖలో ఐదుఖిన్నకతయలు వర్పడినట్లు చూచినాము, 

వాటిలో పెద్దది కర కులది, కార్భికులది. వ్యవసాయికులు 

భూమి దున్ని, పైరు బె, ఆహారం పండించినారు. -ఈకాపులు 

వ్యవసాయం చేయకబో లే, యితర ఖెవఠథ పొలాలలో 

పని చేసిశ్రండ రు. కాబట్టే, ఆహారమే  దొారికివుండదు ; 
అధవా, లభించినా, బహుసన్భల్సం, కాబట్టి కర్ప కులు నంఘ 

మునకు అత్యంత ముఖ్యులని తేలింది. “కృపితోనా ప్తి 

దురి తుం” అన్నారు. వారు చేకుంకే అందరూ ఆకట మాడ 

వలసిం బే |! కార్భికులుగాడ పట్టణాలలో, పక్షాల పొలాలలో 

చాల ఉపయుక్తమైన పనులుచేసినారు. ఈ|[వజ యింత 

ముఖ్యమైన కమి. జేసినప్పటికిని, (వతివానికి అత్యవసర 

అంగ మై వుండినప్పటికిని, వారివని వారికి బహున్పల్పంగా 

మూత మే (పతిఫలం ముట్ట జెప్పింది. వారు పండీంచినదానిలో 

ఎక్కువపాలు యితరులకు పోయింది. ముఖ్యంగా రాజులు, 

వారి తరగతివారై న సామంతులు, భూసార్రములు ఫలింపు 
నంతా అనుభవించేవారు, 

రాజుకు, అతని పరిజనానికి చాలా అధికారం వుండి 

నట్లు చెప్పినాను, తెగలు ఏర్పడినకొ త్తలో భూమియావత్తూ 

తెగది; దానిపై న ఒక్క వ్య_క్తికిగాని హక్కులేదు, కాని, 
రాచరికపుటధి కారం పెరిగిన కొలది, రాజులు భూమి తమ 
సాంతం అన్నారు, వార భూస్వాము లై, భూమిపై కష్టించి 

8 
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పనులు చేసిన అనలు పనివారువూరశే వారి యిచ్భాధీనమైన 

సేవకులై, ఒకవిధంగా కూలివారై నారు, సేద్య గాడు 

భూమిలో ఉత్ప త్తిచేసినదంతా పంపకం చేయబడి, పెద్దవంతు 

భూస్వామికి పోతూవచ్చింది, 

కొన్ని "చేవాలయాలకుగూడ మాన్య పుభూము లుండి 

నందున, చేవుళ్లుగూడా భూస్వాములై నారు. 

-జేవాలయాలు వాటి పూజారులను గురించి కాస్త 
పరికిసాం, ఇంతకుముందు జాబులలో వదో ఒకదానిలో, 

ఆదివు ఆరణ్యక (పజ తమచుట్టూవున్న విషయాల ఇఛాల 

వాటిని అర్థం చేసుకో లేక, అర్గంకానివాటికి భయపడుతూ, 

దైవచింత, ఆ త ర్యాత మతమును గురించి మాచించడం 

(ప్రారంభించి నారని చెప్పివున్నా, (ప్రతిది వారికి చేవుడో, 

"జీవో అయింది; ఏఠ, కొండ, సూర్యుడు, చెట్టు, పశువుల 

జీవించి కనబడనివాటిని భూతాలుగా వూహించుకొంటూ 

పూజించినావ. వారు భయపడిపోయినారు కాబట్టి, చేవ 
తలు తము శిశీంతురని భావించేవాడు, తమవలెనే, వారికి 

త్రమచజేవతలుగూడ నిరయులుగా, [కూరలుగా గాన్పించి 

నావ. కాబస్టే ఆ (కూరుల రంజింపజేసి,[పశాంతుల జేయను 

బలులు యాగాలు చేయను (ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ [ప్రయత్ని 

స్తుండినారు, 

ఈ దేవతలకు గుడులు కట్టబడీనవి, "జీవాలయం 

లోపల ఒక వుణ్యస్థలము స చై వాయతనము అనబడే ఒక 

చిన్నగది - వుండేది, ఆ గర్భాలయంలో తాము వూజించే 
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చేవుని (పతిష్టించినారు. తమ దృష్టిగోచరముగాని దానిని 
వారు పూజించ లేరుగడా ! ఇది కొంత దుష్కరము. ఒక 

పసిబిడ్డ తాను మూచినవాటిని గూర్చి సునాయానఠిగా 

(గహించగలదని నీకు తెలిసిన విషయమేగదా! ఆదిమ మాన 
వులు ఒకవిధముగా శిశువులవ లె నుండినారు, వారు మూర్తి 

లేని బే పూజించ లేక పోయినారు కాబట్టి, చేవాలయాలలో 

విగ్రహాల నిలువ బెట్టినారు, దీనిలో వింత వమిటంకే- ఈ 

(పతిమలన్నీ మహావికారంగా వుండేవి; ఇవి ఒకచోట జంతు 

నులుగా, నమురియొక చోట నగంమనిషి, నగం మృగంగా 

న్రండేవి, ఈజిప్ట్లో ఒక కాలంలో పిల్లిని యిల వేల్పుగా 

కొల్పినారు. మరియొకప్పుడు కోతినిగూడ పూజించినట్లునాకు 

జ్ఞాపకం, ఇలా వికృత భయంకర జంతు[పతిమా నంపూజన 

ముల (పజ రెందుకు చే స్తుండినారో మనకు దురూవ్యాంగా 

వున్నది, విగహాశ్నే పూజించవలసివ_స్తే, దాన్నిమనోజ్ఞంగా 
ఎందుకు చేయరాదో? దేవతలు భయోత్సాతం కలిగించ 
వలసినవారు కాబట్టి, బహుశా ఆ ఉధ్రైేశంతో దేవత ల్రిట్లు 

భయంకరులుగా నృష్టంపబడి వుందురు, 

చాలామంది యిప్పుడు భావించేటట్లు, జోవుని ఒక 

డుగా ఒకే (బహాండశ క్తిగాా నాటివారు అనుకొని 
వుండరు, వారు అనంఖ్యాక మైన చేవులు, దేవతలు వుండీ 

నట్లు భావించినారు, ప్రం'తేగాకుండా, వారి చేవగణం ఒక 

రితో నొకరు తీ(వంగా పోరాడుచుండినారు. (ప్రతి చేశా 
నికి (ప్రతి పట్టణానికి, 1ప్రతిగ్రామానికి వేవ వేరు దేవుళ్లు 

వుండి, "వేడ వేరు విధాల పూజ లందుచుండినాథు, 
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చేవాలయాలు పూజారులు, పూజారిణులతో నిండీ 

పోయి వుండేవి, సాధారణంగా యా పూజారులకు చదువను 

(వాయను వచ్చివుండేది; అందువల్ల మిగతవారికంకు వారు 

విజ్ఞునులై నారు. ఇక వాలే రాజులకు మంతులు - ఉప 

చేషలు అయినాటు, ఆదినాలలో యీ గురువులే ఫు నకాలు 
టబ య 

(వాసి, పాతవాటికి (పతులు (వాసి పెష్టేవార, వారికి కొంత 

జగం అలవడినందున ఆ కాలానికి వాేే వివేకవంతులై 

నారు, వైద్యులు గూడ వానే! వారి కెలివిత్రేటలను (ప్రజ 

లకు నచ్చ జేయను పలుమారు వారు కొన్ని తంతాల, 

మం[తాల, ఈు(దవిద్యల (ప్రదర్శించి, (ప్రజల లొగట్టుకొచే 

వారు, జనసామాన్యము అమాయకుతె, అజ్లానాంధుతె, 
వ మ ర 

ఈ గుడవుల మం|(త్రదక్షులని (భ్రమించి, వారంకే భయంతో 
వణకిపాయ్యే వారు, 

అన్నివిధములా యీ పూజారులు యీ వురో 

హితులు |పజాజీవనంతో పెనవేసుకొని పోయినాడ, వారు 

విజ్ఞానులు కావడంవల్ల మంచికి చెడ్డకు, మందుకు నమూకుకు- 

(పతిదానికి (ప్రజలకు వాేే శరణ్య మైనాడు, వార (పజల 

వినోదార్థం పెద్ద పండుగలు జరివీంచేవార, ఆ దినాలలో 

జనసామాన్యానికి పంచాంగాలు లేవు, పర్వదినాలు గుణించు 
కొనేవారు, 

గువువులు తరుచు (పజల మోసగించి, తప్పు(త్రోవకు 

నడిపినా, కొన్నినమయాలలో పలువిధాల వారికి నహాయపడి 

చారి అభివృద్దికి తోడ్పడేవారు, భక 
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మొదట (పజలు పట్టణాలలో స్థిరనివాన మేర్చురచు 

కొన్న దినాలలో వారిని పాలించింది యూ గురువులే అయి 

యుండవచ్చును, రాజులు యింకా రాలేదు, త ర్వాత రాజులు 

వచ్చి పురోహితుల తొలగించి, యుద్ధం చేయను చేతవచ్చి 

నందున వారి స్థానాల ఆ(కమించుకొన్నారు. మరికొన్ని 

"దేశాలలో, ఈజిఫ్ట్లోని 'ఫెరోలవలెనేే ఫురోహితుడును, 

రాజును ఒకడే అయివుండినారు, "ఫరో (బదికి వుండగా నే 

సగం దేవుడుగా ఎన్నబడు చుండినాడు; ఇక మరణానంతరము 

అసలు చేవుడుగానే ఆరాధింపబడేవాడు, 



26. సింహాన లోకనము 

నా జాబులతో నీకు బాగా విసుగ త్తిపోలేదా ? స్కు 

కొంత వి(శాంతి అవసరం అనుకొంటా. నశే! ఇక కొంత 

కాలం క్రొ_త్తలేమో క్స్క్ర (వాయను లే! అంతవరకు మనం 

వేసిన పనిని కొంత సొంతంగా ఫవునరాలోచించమంటాను. 

కొన్ని ఉత్తరాలలో అ 'నేకలవముల సంవత్సరాల దాటి వచ్చేసి 

నాము, భూమిసూర్వునిలో భాగమె వుండీనది మొదలు, 

అది సూర్యునినుండి విడబడి, మెల్లిగా చల్లారిపోయినంతే 

వరకు చూచినాం. ఆ తర్వాత చం(దుడు వేరై పోయినాడు, 

కొన్ని యుగాల దీర్భ కాలంవర కు చైతన్యమే "లేదు. అవతల, 

అనంఖ్యాక మైన దశలతులవ గాలు దొర్గిపోగాపోగ్యా మంద 

మందంగా జీవలక్షణాలు ఏర్పడి ఎదిగినవి, కోట్లపరిమితి 
సంవత్సరాలను నూూహించుకోవడం వాల కష్టతమమైనపసి. 

సీకే పదేండ్ల అయినా నీవెంత పోదిగా ఎడిగి, వయస్సు 

వచ్చివున్నావు! నీవు యువతివై నావు! నూరేండ్ల (ప్రాయము 

సీకో సహింపరానంత దీర్ధృము, ఇక లత - పదెలతుల నంగతి 

"ెప్పవలెనా! ఈ లెక్కలను మన చిన్నతలలోకి సరిగా 
ఎక్కి-౦చుకో లేమనుకొంటా, అబ్బా ! మన కెంత అహంభావ 
మున్న దంట, మనమే అన్నిటా (ప్రధానులమనుకొని, న్వల్బ 

విషయాలకు కోపపడి, చింతాకులురము అవుతున్నాము, 

అయితే యాతుణిక త్యజ సంఘటనలు (ప్రపంచ దీర తమ 
చరిత్రలో వపాటివి? (ప్రపంచ చరిత్రలో అంతటి దీర్ధ వ్యాప్త 
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'తెలుసుకొన్న తర్వాత, స్వల్చ్పవిషయాలు మనకంత లెక్క 

లోకిరావు; అవి మనలను నొప్పించవు, 

జీవ మేలేక, జడమైయుండిన ఆ మహత్తర దీర్భ కాల 
మును మనం కై _పీయందుంచు కొందాం, ఆ తర్వాత, నము 

(ద్రంలో జంతుజీవం దప్ప, మరి యితరమే లేని ఇంకొక దీర్హ 
యుగాన్ని స రించుకో, ఇంకా మానవ నృష్టే లేదు, జంతు 

కోటి వుత్సన్నమై, అనేక దశలతుల నంవత్సరాలు భూమంతా 
లిఠుగాడుచుండినవి; వాటిని వేటాడి చంపే మనిపే. లేడు. 

చిట్టచివరకు మానవుడు వచ్చినాడు. అతడు త|(ధ్ర, అన 
బోయ, సృల్పజీవి, జంతువులన్నిటిలో దుర్చలుడు. మెల్లి గా, 

శొన్ని వేల యిండ్లలో 'బలయుతుడై, వి వేకవంతుడై, చివ 

రకు భూజంతుగణానికంతా యజమాని అయినాడు, ఇతర 

జంతువులన్నీ అతని దాసులు - బానినలు అయినవి; అతని 

కనుసన్నలమెలగి, కార్యాల నిర్వహించినవి, 

ఆ తర్వాత, నాగరక తాభివృద్ధి ఘట్టానికి వచ్చినాము. 

కాని ఆదినుఫుట్టువును చూచినాము; ఇకపైన దాని 

వృద్ధిని గమనించ యత్నిస్తాం. నాలుగై దువేల సంవత్సరాల 
నాటి ఘట్టంవరకు ఈ జాబులలో మనం వచ్చాం, మానవుని 

చెంఫ్ర్కు అతని చరిత నిజంగా యా నాలుగువేల యేండ్లలోశే 

నంభవించినవి, సీవు పెరిగి పెద్దదాన వైనప్పుడు యీ 

చరిత వివరాలు చదువగలవు, మునయీ చిడత (ప్రపంచ 

కంలో, మానవునికి ఏమిసంభవించినదో దానిని తెలుపడానికి 

ఇప్పుడు కొద్దిగా (వాస్తాను, దిక్మా(త్రంగా సీకు తెలుపడానికి 

ఇప్పుడు కొద్దిగా (వాసాను, 
ఇనా వరత లలాటే. 



శ7. ఫాసిల్సు - శిథిలాలు 

ప్కు జాబు(వాసి బాలకాలమెంది. మన జాబులలో 

వివరించిన వురాతనయుగములను గూర్చి, వెనుకటి రెండు 

లేఖలలో సంత ప్పంగా మననం చేసినాము. పాపోాణాంతర్ల త 

మత్స $ అ_స్పిపంజ రాల బొమ లను నీకు పంవినాను, వాటివల్ల 

ఫాసిల్సు అంశే వమో నీకు అర్ధమాతుంది. ముసోరిలో సీవు 
వచ్చినప్పుడు మరికొన్ని ఫాసిల్పుయు క్క. చితాలను చూపి 

వున్నా, 

ముఖ్యంగా రాళ్ళలో యివుడిపోయి ఇంతవరకు 

కాపాడబడిన (పాశే కీటకాల ఎముకల గూళ్లు (ఫాసిల్చు) 

స్సి్రు జ్ఞాపకం వుండి వుంటవి, కీట కాలుఅం కే యిప్పుడు మనం 

చూచే పాము, బల్లి, ముసలి, తాబేలు మొదలైన (ప్రాకి 

పొయ్యే వురుగులు, పూర్వపు కీటకాలు ఇప్పటివాటి వంశొ 

నికి సంబంధించిన వై నా, అవి చాలా భేడంతో పెద్ద పెద్దవిగా: 

ఉండేవి, మనం సౌత్ శెన్పింగ్ టకా మ్యూజియంలో వరాచిన 

భయంకర భూరిస తాంలు సీకుజ్ఞాపకం వున్నవిగదూ? వాటిలో 

ఒకటి 80, 40 అడుగుల వొాడవున్నది. ఇంకా ఒకవిధమైన 

కప్ప - మనిపీ.కంయె పెద్దది; దానితో సమానమైన ఇంకొక 

"తాబజేలుగనూడ (పదర్శింపబడి వున్నది, ఆ కాలంలో 'చాలొ 

"పెద్ద గబ్బిలాలు ఆకాశంతో తిరుగాడుచుండేది. ఇగో 

నాడళా అ నేజంతువు వెనుక కాళ్ళమిోాద నిలువబడితే ఒక 

"పెద్ద చెట్టంత వుండేది, 
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అక్కడ పాత చెట్ల ఫాసిల్పు గూడ మూాచినావుు. ఆ 

సాళ్ళలో అందంగా గ తిమట్టలవంటి గుర్తులు ఏర్పడి 

పున్నవి, ఇంకా కొన్నిటిలో ఆకులు చెట్టు వుండినవి, 

ఈ కీటకాల తదనంతరం ఎంతో కాలానికి, పిల్లలకు 
పాలిచ్చి పెంచే _స్తన్యదాలైన జంతువులు (పభవించినవి. 

నునచుట్టూతిరుగా టే తిర్యద్దంతువులు, అంశే- అడ్డంగానడి చే 

భశ్యాదులు, మనముగూడ పాలిచ్చేగణానికి (మ్యామల్సు) 

జేందినవార మే, పాత మ్యూమల్పుకు, నేటి మన జంతుకోటికి 

ఏమంత భేదములేదు, పూర్వవువాటిళలో కొన్ని పెద్దవైనా 
కీట కాలంత "పెద్దవి కావు, పొడుగైన కొమ్ములతో ఏనుగులు, 

సిద్ద శరీరాలతో ఎలుగుబంట్లు వుండేవి, 
నీవు ఒకమానవుని ఫాసిల్గూడ చూచినావు. సాధా 

రణంగా అవి శేవలం ఎముకల కుప్పలుగా వుండినందున 
ఏమంత ఆకర్ష ణీయంగా వుండ లేదు, అన్ని టిక ౦కు ఎక్కు... 

శగా అస_క్టిని గూర్చినట్టిది, (ప్రారంభమనుష్యులు చేసి, 
ఉపయోగి స్తుండిన చెకిముకి పనిముక్తే ! 

బిజిష్టి యనుల నమూాధులయొక్క్యయి, మమల 

నమొక్క_యు బొమ్మలను చాలామంచివాటిని గూడ సికు 

చూపిన్రున్నా. వాటిలో కొన్ని చాలాఅందంగా వుండ లేదా? 

కవ 'పేటికలపై మంచి కథలు, బొమ్మలలో మనోజ్ఞంగా 

'టచ్చెనబోసి వుండినవి. వాటిలో అత్యంత ఆకర్ష ణీయ మైనవి 
శ్రీబెన్ పట్టణములో ఇజిన్ష యను నమాభులలోని కుడ్య చిత 

జేఖనములు, 

ఈజిస్టులో ఛేజస్ నగర చేవాలయ వార క్లాల 

'చితములగూడ నీవు చూచియున్నావు, పెద్దపెద్ద స్తంభాలతో 
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గూడిన (బ్రహ్మాండ మైన కట్టడాలు అవి, "భీబెన్నమూీూపం లో 

మిన్నులను దన్నే మెవు౯్ శిలావి(గహాం వున్నది, 

ఎగువ ఈజిస్ట్లో కార్నల్ నగరముయొక్క_ శిథి 
లాలను గూడ బొవములలో చూచినావు, ఆ పాడంతయు 

బేవాలయాలుు రాజమందిరాలే! ఈ జీర్ణ భవనాలవల్ల గూడ 

ఆ దినాలలో ఇజిక్టియనులు ఎంతటి గొప్ప నిర్మాతలో నీవు 
ఇావించుకోవచ్చును, వారికి నిరా ణశాశ్ర్రుం బాగా తెలిసి 

వుంశుగాని యింత పెద్ద పెద్ద భవనాలను ఎలా నిర్ణించగలిగి 

యుందురు |! 

ఇంతటితో మన నంటీ._ప్త పూర్వవృ తాం తానుదర్శన 
మును ముగించినాము, ముందుజూబులలో తర్వాత వృత్రాం 

శాలకు పోదాము. 



28. హిందూ దెశమునకు 

ఆర్యుల ఆగమనము 

ఇంతవరకు వునము వాలా చాలా” పాత కాలాన్ని 
గురించి విమర్శించి వున్నాము, ఇప్పుడు మానవుడు యెట్లా 
అభివృద్ధి నొందినాజో, అత జేమి చేసినాడో పరికిసాము, 
ఈ కాలాన్ని చరిత్ర పూర్యయుగమంటారు. ఎందుకంశే 
అకాల యథార్థ చరిత్ర లేదు, విజేషభాగం మనం వూహించ 
వలసిన దే, ఇప్పుడు మనము చరి్యతసీమల అంటివున్నాము, 

'ముదట హిందూ బేశంలో ఏమిజరిగిందో చరాసాం, 
ఈజిప్ట్ వలె హిందూ దేశంలోగూడ పూర్వయుగాలలో నాగ 
రకత చెలసివుండినట్లు యింతకుముం బే తెలిసికొన్నాము, 
ఇచట వర్తకం విరివిగా సాగింది; నావికాదళము హీందూ 
"దేశమునుండి సామ [ని ఈజిప్ట్, మెనపొటామియా మున్నగు 
"దేశాలకు కొనిపోయినది, ఆ కాలంలో పిందూ దేశంలో 

సివసించుచుండిన వారిని (చావిడులు అన్నారు. వారి నంతతి 

వారే యిప్పుడు దటీణభారతంలోను, చెన్నపట్నం పరిసరాల 
లోను నివసించేది, 

ఈ (చావిడులపైకి ఉ త్తరంనుండి అద్యలు దండెత్తి 
వచ్చినారు, మ ధ్యఆసియాలో య్యా ఆర్యలగుంపులలో మూగ 
అపరిమితంగా వుండివుండవ లెను; అందువలన అక్కడ అంద 
రికి చాలినంత ఆహారము లభించక, యితర జేశాలకు 
'వ్యాపించినారు, "పెద్ద “పెద్ద గుంపులు పర్ది యాకు పడమట 
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(గ్రీనువరకు (ప్రాకిపోయినారు, కాక్లీరపర్యత కనుమలగుండా 
యీ ఆద్యులు పీందూదేశంలోనికి గూడ, తండోప తండా 

లుగా, వచ్చినారు, 

ఆర్యులు యుద్ద కయి లెని బలశొలురు. వారు ముం 

దుకు సాగుతూ, (దావిడులను తరిమి నెట్టుతూ వచ్చినారు, 

వాయవ్యదిశనుండి వారు తరంగాలు తరంగాలుగా వెంబడి 

వెంబడి (ప వేశించివుందురు. బహుశా, (దావిడులు వారిని 
మొదట అఆపగలిగినానేమోగాని, గుంపులు జా_సిఅయిన 

కొలది నూతనాగంతుకులను అడ్డను సాధ్యంకాకపోయింది, 

వాలా కొలంవరకు ఆద్యులు ఉత్తరాన ఆఫ్ఫఘనుస్టానము, 

పంజూబులలోనే నిలిచివుండినాద, ఆ తర్వాత ఇంకా క్రిందికి 

దిగివచ్చి, మన నివాస మైన యిప్పటి సంయు_క్షపరగణాల 

లోనికి (పవేశించినారఠు, మధ్యహిందూ దేశ ౦లో వింధ్యా చలం 
వారి గమనాన్ని నిరోధించేవరకు ఎగ(ఇాకుతూనే వచ్చినారు, 
ఈ కొండలు కారడవులచేత దట్టంగా కప్పబడి ఉండి 
నందున వార అందు వొరలేకుండినారు, కాబట్టి వింధ్య 
పర్వ తాలకు ఈవల నే "బాలకాలంవరకు అర్యులు నిలిచిషోయి 

యుండినారు, వారిలో భాలవుంది సాహాసించి దుర్గమపర్వత 

శేణుల అధిగమించి దహీణ దేశం (పవేశించినారు ఈ గాసి, 

ఒక బలగంగా దాటలేక పోయినారు. కాబక్ట్రే దీణం ఆర 
సంపర్క_ముతో మారక, (ద్రవిడముగా నే నిలిచిపోయింది, 
క. 

* మొదట దాటింది అగ _స్ట్యముని అని అంటారు, కౌకీఖండంలో 

శ్రీ నాథుడు దీనిని చాలా మనోజ ంగా వర్శించివున్నాడు, ఆరవలు 

ఆగస్తు ్యనిరాకతో వృద్ధి జెంది నారు-- అనువాదకుడు, 
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వను చాలా సొంపుగా వుంటుంది. వారినిగురించి మన(ప్రాచీన 
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నంస్మృత వాజ యం విశేషంగా వెల్లడి స్తున్న ది, ఆ కాలం 

లో-నే వేదములు, మరికొన్ని (గంథాలు (వాయబడి వుండ 

వలెను. మొదటిది-అతి[పాచీన మైనది బు గ్వేదము, అప్పుడు 

ఆర్యులు ఆక్రమించుకొనిన (ప చేశవర్ష నము, దీనిని చదివిన 

నకు కొంత భోదపడగలదు, ఇతర వేదములు, ఫురాణాదులు 

ఆర్యుల వ్యాపక ముగూర్చి వివరిస్తున్న వి, బహుసా యా 

(పాచీన (గంథాలను గురించి పీకంతగా తెలియ దనుకొం 

టాను, సీవు పెరిగి పెద్దదానవై తే నీకు తెలుస్తుంది. ఇప్ప 
టికే ప్రరాణాలనుండి వచ్చిన కథలు ఎన్నో స్కు తెలుసును, 

పీటితర్యాత చాలకాలానికి మహాద్దంథము రామాయణము, 

తర్వాత మహాభారతము బయల్పడినవి, ఆద్యులు ఆడితో 

పంజాబు, ఆఫ్భనిస్థానాలలో మాత్రమే నివసి స్తుండినప్పుడు 

యో భాగాన్ని (బహ్మవ రమని, ఆఫ్ ఘనిస్థానాన్ని గాంఛార 

మని వ్యవహరించుచుండినట్లు, అయ్యలనాటి పు_స్తకాలు 

'తెలుపుచున్నవి, మహా భార తంలో గాంధారి గమనమున్న దా! 

గాంఛార దేశం (ఆఫ్భఘనిస్థానము) నుండి వచ్చిన రాకుమారి 

గాంధారి అన్నారు, ఇప్పుడు ఆఫ్ ఘనిస్థానము మన దేశం 

నుండి వర, (ప్రక్యేక చేశంగావున్నా, ఆకాలంలో యా 

రెండుదేశాలు కలిసి ఒశేవాడుగా వుండినవి, ఆధద్యలు, 
ముందుకు సాగి [కిందకు దిగి, గంగా యమున మాగాణ 
(ప్రజేశాలకువచ్చి, నిలిచిపోయిన తర్వాత ఉత్తర హిందూ 
నం లా ఆ ర్యావర్త రము అన్నారు, 

ఇతర అదివముునూనవులందరివ లెనే, ఆర్యలుగూడ 

నదీతీరాలలో వలన లేర్చరచు కొని, పట్టణాలు కట్టుకొన్నారు, 

కాశి (ప్రయాగ మొడలగు పట్టణాలు వటిదరులలో వున్నవి, 
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అద్యులు ఐదారు వేల యేండ్ల కుముందు.--బహు శా, 

యింకా ఎక్కువైగూడ _ వుండవచ్చును... భారత దేశం 
లోనికి వచ్చివుందురు. అట్లని, వారంతా ఒశేమారు, ఒశే 
గుంపుగా వచ్చినారని అనరాదు, ఒక సైన్యం తర్వాత 

ఒకటి, ఒక తెగ వెనుక ఒకటి, ఒక కుటుంబం వెంట ఒక 

టిగా కొన్ని వందల యేండ్ల తరబడి వచ్చివుండవ లెను. 
వారు, వారికున్న నమ_న్త సంపదను, గృహోపకర ణములను, 

బండ్ల మోద, పశువుల పీప్రులమోాద గంతలుగా వేసి, చీమల 

చారువళె, తెంప్రులేని ఒళ దీర్ల సార్గ వాహంలో (పయాణం 

సాగించే దృశ్యాన్ని నీన్చ నూహీంచుకో, నేటి యా (తొ 

(పీయులవలె వారు ఆ బిడారుల నడుపలేదు, వారు యిప్పటి 

వారివలె తిరిగి మరల వెనుకకు బోవుటలేదు, ఎక్క_డివా 
రక్క_డచనే నిలచిపోయి, పోఠులో చచ్చుటో (బతుకుటో 

అని బయలుచేరినారు, వారిలో వాలవుటుకు వాయవ్య 

దిక్కు గా కొండకనువులుదాటి వచ్చినారు. బహుశ, మరి 

కొందరు పారసీక సము[దంమాదగా వచ్చి, సింధు ముఖ 

దా్యారంగుండా, తమ చి న్నపడవలను నదిశెదుర నడివి వచ్చి 

వుందురు, 

ఈ ఆధ్యలు ఎట్టుండినారు ? చారు (వ్రాసిన (గంథాల 

నుండి, వారినిగురించి మనమెంతో తెలుసుకోవచ్చును, అ 
పుస్త సకాలలో వేదములు మొదలగునవి, (పపంచ ఎ) 

యంలో అతి (పాచీనతముములు, బహుశా అదిలో అవి 
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లిపిలో కన అవి కంఠనం చేసుకొనబడి, 

ముఖతా యితరులకువ చల్లె చెప్పబ డేవి, అవి ఎంతటి రామణీయ 

క మైన సంస్కృ తంలో (వాయబడివున్న వంశే, కొన్ని బుక్కు 

లను పాటలుగాపాడవచ్చును. శేటికికూడా, (శావ్యకంఠంతో 

సంస్కృృతపండితుడు వేదబుక్కు_లపకి స్తుం శే, కర్ణ పేయ మె, 

ఆనందకరంగా వుంటుంది, హిందువులు వేదముల పరమ 

పవిిత్రములుగా పూజిసారు, ఇంతకు, వేదపడానికి అర్థ మేమి? 

వేదము అంజు విజ్ఞానమని అము ఆ కాలంలో సు 

మునులు అపపడ మహశీవురుములు, విజ్ఞానఖనులు సేక 

రించిన విజ్ఞానము వేదములలో పొందుపరచబడి యున్నది, 

వారికి అప్పుడు తంతివార్తలు, అయోామార్లాలు, చలన 

చితశాలలు లేన. లేవని వారిని అజ్ఞానులనరాదు, 

కొందరు (పొ క్షన విజ్ఞానులు, నటివారికంకు అనాటివారన 

తెలివైనవారు, ఎక్కువ తెలిసినవారు అని అంటాథ, చారి 

విజ్ఞానము ఎక్కువైనా, తక్కువైనా చార అద్భుత మైన 
(గంథాలు (వాసినావ. అవి నాటికిని నేటికిని పూజింపబడి, 

(పశేంశింపబడుచున్న వి, 

ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు, యీ వేదాలు మొదట 

లిఖతరూపంలో లేవు, వాటిని మనసులో బెట్టుకొని, ముఖతా 
ఒక వురుహోంతరం మరియొక పుఠుపాంతే రానికి ఒప్పగిస్తూ, 

చింతన జేస్తూ నం[కమింప జేసింది, నాటి చారి జ్ఞాపకశక్తి 

అద్భుతంగా వుండివుండవలెనుగడా |! ఫ్ర స్తకములను 
నాంతంగా మనలో ఎందరర ఒప్పగించగలతు 3 
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వేదములవాసిన ఆదినాలను వేదయుగ మన్నా, 

వేదములలో మొదటిది బుూగ్వోదము : (ప్రాచీనాత్యలు 
వల్లించి, గానమువేసిన గీతములతో, బుక్కు_లతో నిండి 
వున్నది, వారు చాలా లఘుహ్ఫాదయులుగా వుండి 

వుందురు , మబ్బు గప్పి, చీ-కాకుతో నలిగి (కుంగినట్లు గాకుంణా 

వారి మానసాలు కలకలలాడుతుు, తెగువ జెంపరితనా 

లతో నిండివుండినవి. ఆ ఆనందతనయతలో అందచందాల 
గేయాల సృజించి, (శావ్యరుతములతో తమ అధిష్టాన దేవ 

తల ఆరాధిస్తూ, తమ మధురకవితల గానముచేసినారు, 

వారు, తమజాతి, తమరీతులగూగ్న్సి వాలా గర్వించి 

నారు, “ఆర్య” అంశుచే పెద్దమనినీ, అధికుడు అని అరం, 

వారి సంతతులవానై న నేటి భారతీయులు ఖైర్య విహీను లై, 

హరింపబడిన తమ స్వాతం(త్యమునుగూర్చి వనాడుగాని 

చింతించి ఎరుగవ. వారికిని, వీరికిని ఎంతభేదము ! నాటి 

ఆద్యులదృష్ట్లో ఉఊాస్యావమానాల కంచు మరణమే 

మేలుగా వుండినది, 

వారు మంచి నం[గామనిఫుణులు, వారికి కొంత 
విజ్ఞాన శాస్త్రము (సైన్సు) తెలిసి వ్యవసాయంలో మంచి 
చెరన - (ప్రవేశము కలిగియుండినారు, సేద్యం వారికి 
(పాణాథార మైనది కాబట్టి, కమి. చాల పథాన మైనది; 

దానితో గూడ వ్యవసాయానికి నహాయకారులైన సమ 
నాన్ని వారు ఘనంగా చరాచుకొన్నా రు, మహానదు లన్ని 

పుష్కలంగా కమ్మటి నీరమునిచ్చి, తమ శ్నేత్రాల సస్య 
శ్యామలాలుగా చేసినవి కాబట్టి వాటిని |_పేమించి, వాటిని 
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హీతులుగా, నంపజ్బ) దాతలుగా మన్నించి సేవించినారు. 

ఆవు జీవన సుధగా భావఏింపబడే పాలనిచ్చింది; ఎద్దు దున్ని 

(పొద్దుగూకులు సేవకుడుగా నుండినది. అందువల్ల వారు 

యీ జంతువులను (ప్ర'క్యేక[శ్రద్ధతో పోషించి, వీటినికీ రించి 
నారు, చాలాకాలం గడచినత ర్వాత, గోవును పోషించిన 

అసలు కారణాలు మరచిపోయి, అది అడిగినవారికి అడిగి 

నంత యిస్తుందని పూజింవసాగినారు, 

ఆద్యులు తమజాతిపట్ల ఎక్కుడు అభిమానం కలిగి 
యుండినందున, హిందూ బేశంలోేని యితఈఠులతో సంప 

ర్క_ము కలిగించుకోను భయపడినారు అందువల్ల నే 
సంకరము జాతిలో (పవేశించకుండ జేయను, ఆద్యలు 

యితరలతో వియ్యమందరాదని నిషేధించి శాసించినారు, 

ఇచే చాలా కాలానికి నేటి వర్ణా(శ్రమవిధానంగా పరిణమిం 
చింది, నేడు ఇది అపసోన్యంగా పరిణమించింది లే! కొందరు, 
యితేవలను తాకను, వారితో నప _క్లిభోజనంచేయను భయ 
పడుతున్నారు. అదృష్టవ ళాత్తు జీ్డు యోా'భావం నన్న గిలి 

పోతున్నది, 
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ఆర్యావ_ర్హంలో వేదవాజ్ఞుయము (పభవించిన వేద 
యుగానంతరం ఐతిహాసిక యుగమ నేదివచ్చింది. రెండు పెద్ద 

ఇతిహానములు [వాయబడీన కాలం కాబట్టి దాన్ని ఐతిహాసిక 

యుగ మన్నారు, ఇతిహాసము లంకే - మహావీరుల చరిత 
లనువర్ణించే పెద్దపద్య(గంథాలు, ఈమ హాద్ద )౦థ ములు రెండు- 
రామాయణము”, 'మహాభారతిములని నీకు తెలుసునుగచా! 

ఈవీర చరిత కావయుగంలో ఆర్యులు ఉ_త్రరసిందూ 

న నుం తొ వ్యానించి వింధ్యా దిని దరిసినారు. ఆ భాగాన్ని 

ఆర్యాన_ర్త మన్నారు, ఇప్పటి సంయుక్త రాష్ట్రాలు నడుమను 

వుండుటచే మధ్య చేశ మన్నారు, బెంగాలు వంగ చేళ 

మనబడినది, 

నీవు తెలుసుకోదగిన ఒకవిచి_తాంశమున్నది! హిందూ 
"దేశ రూపపటాన్ని చూచి, హిమాలయ వింధ్యపర్వ తాల 

మధ్య వుండిన ఆర్యావ_ర్త చేశాన్ని వూహీంచుకొంళు, ఆ 

భాగం చం(ద్రశేఖవలె గాన్ని స్తుంది, కాబట్టి ఆర్యావర్తానికి 

ఇందుభూమి * అని నామాంతరం గూడ న్రండినది, 

ఆయ్యలకు బాలేందు రేఖపట్ల అత్యంత పీతి, చం[ద్ర 

వంకన లెనుండే భూభాగాలన్ని ముఖ్యంగా వారికి పవి(_తా, 

చై నవి, వారి (పధానపట్ట ణాలు చాలవరకు వారణాసి (జెనా 

రన్) వలె నెలవంక ఆకృతిలో నిర్శింపబడినవిః పీకు “తెలుసు 

శ ఇందు అంటే చంగ్రుడు, ఇందిర ముద్దుపేరు ఇందు, 
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నో తెలియదో, అలహాభాదులోగూడ గంగ అర్షచం[దా 
కారంగా (పవహీంచడం ఆశ్చర్యము ! 

“రామాయణంి, సీతారాములు లంకాదీశుకు రావ 

ణునితో నలిపిన యుదగాథ. లంకను నేడు సింహళం అంటు 

న్నాము, ఆదిలో రావమాయణమాత్భక వాలీకి మునివేత 

సంస్కృతంలో (వాయబడ్నది, ఆ తరత అనేక పాఠాంత 

రాలు యితర భాషలలో (వాయబడినవి, వాటిలో, తులనీ 

దాసుకృత “రామచరిత మానస్” అను హిందీ (గంథము 

విశ్వవిఖ్యాతము, 

రామాయణంలో, (శీ రామచం[దుని! దవీణ ఫార 

తంలో కోతులు చాలా నహాయంచేసినట్లు వర్ష్మింపబడివున్నది, 

ఆ కోతులలో మహావీరుడు హనుమంతుడు. రామాయణ 
కథ ఉత్తర చేశ ఆత్యలకు, దహీణ దేశ అనాత్యలకు జరిగిన 
పోరు గా వుంటుంది, దావీణాత్నుల చేత రావణుడు, బహుశా, 
యీ కోతులు” దశీణచేశంలో నివసించుచుండిన నల్ల 
జాలీవారై యుందురు, 

రామాయణము సొంపైన కథలతో నిండివున్నది, 
ఇక్కడ వాటినన్నిటిని గురించి (ప్రస్తావించ లేను, నీవే నయ 
ముగా వాటిని చదునుకోవ లను, 

“రామాయణము” తర్వాత, చాలాకాలానికి “మహో 
భారతం వచ్చింది. ఇది ఖ్లాలా "పెద్ద పున్తకం, ' ఇది ఆర్యుల, 
(దావిడుల జగడములను గురించి చెప్పక, ఆద్య లే ఒకరితో 
నొకరు పోరాడుకొన్న గొప్ప యుద్దమును వర్ణించుచున్న ది౪:4' 
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యుద్దం సంగతి అటుండ నిచ్చి, అది చాలా ఉద్ద')ంథము; 

మహొాోజ్జ్యలఫావాలు, ఉదా త్తఅటబేశాలు, ఉన్నతగాథలు 

ఇందు కిక్కిరిసి వున్నవి. ఆణిముత్యమునుపోలిన భగవద్లీత 
ఇందొక భాగమై యుండుటచేత “మహాభారతము” మనకు 
మరింత (వియతమమైం యున్నది, 

అచేక వేల వండ్లకుముందు హిందూ దేశంలో (వాయ 
బడిన పు స్తకాలు ఇవి, మానవ (కేమ్టులుగాక ఇట్టి ఉత్కృష్ట 

గంభము లింకెవరు (వాయగలుగుదురు ? అవి ఎప్పుడో 

(వాయబడిన వయినను, చేటికిని మన దేశంతో వాటికిగల 

(పచారం అఖండం, (పతిశిశువుకు గూడ అవి తెలియును, 

ఎదిగిన (ప్రతివాడు గూడ వాటి నియమాలచేత నడపబడు 

తున్నాడు, క 



సంస్కృతీ ప్రచురణలు 

త్వరలో వెలువడనున్న వి. 

1, బోస్ జియా ఉద్దీనుగా నున్నప్పుడు 

(నుభాస్ బోస్ అంతర్ధాన గాథ 

౨, నా జీవితం (My Early Life) 

రచన: మోవహానదాస్ కరంచంద్ గాంధీ 

ఆంగ అనుసరణ, కు ప్రీకరణ: మవాదేవ్ డేశాయ్ 

ఆంధికరణము: పోలవరపు (శ్రీరాములు 

వ, 1942 విప్ప వం 

4, (పపంచ చరి(తే 

రచన: జవహార్ లాల్ "నె హూ 

స్, ర హ్యోనుంచి ఉత్తరాలు 

రచన: రవీర భాధ ఠాగూర్ 

అనువాద౦: విద్వాన్. విశ్వం 

6, భారత బేశం 

గచన: రొమెన్ రోంండ్ (పరాను భాషలో) 

ఆంగ్లానువాదం: షెల్యంకర్ 

7. దీనబంధు ఆం|(డూస్ జీవితం 

వివరాలకు :._ 

CULTURAL BOOKS LIMITED 
PERAMBUR POosT a MADRAS 



జవహర్లాల్ నెహూ రచనలు 

ప్ర Joe: రష్యా 

సంస్కృతి ప్రచురణ---4 పుటలు 72 వెల రూ. 0-120 

అనువాదము ; పండితారాధ్యుల నాగేశ్వరరావు. 

ప్ర వ ౦చ చరిత 
రో 

(Glimpses of World History) 

* 

ఈ|గంథ రాజమును అం ధీకరించి నాలుగు భాగములుగా మూడు 

నెలల కొకభాగను చొప్పున (పచురింపనున్నాము, ఒకొక్క భాగ 

మునకు సుమారు 400, పుటలుండును. వెల రూ, 4.0.0, మొదటి భాగము 

జపవార్ లాల్ నె హూ గారి జన్మడినో తృవము నాడు (14-11-46) వెలు 

వడును, 1-5-46లోపున తమవిలాసములఅను విపులముగా (వాయుదూ, 

ఆర్జరు చేయువారికి తపాలాఖర్చులు మేమేభరించి నాలుగు భాగములు 

భూ. 16-0-0 కే పంపగలము, (గంథ వి కేతలకు 20%, మొ ఏజంట్లకు 

25% కమిషను యివ్వబడును, వలయువారు వెంటనే యీ దిగువ విలాస 

మునకు (వాయనగును--- | 
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TPN tn Rtg Simm యంత. 
అకాణాలాయాలా యు 

సంస్కృతి ప్రచురణలు 

3 సోవియట్ల దేశం స్ 

. ఫ్రాన్స్ పతనం * 

. నేటి జపాన్ * 

* సోవియట్ రష్యా ie 

. చైనాలో నూతన జీవితోద్యమం 
బోల్డు విజం 

పాకిస్థాన్ శ 

సోవియట్ సంయు _క్షరాష్ట్ర అ మీతరాజ్యం 

a ప్రపంచ ఆర్థిక దుస్థితి ఇద జిక 

సోవియట్ల దేశం (కెండవ అ) i 
* నేటి చైనా జ కనీ 

ప (ప్రజా యుద్ధం 

ఫై యుద్ధకాలప్పు చైనా ఆ 

. సోవియట్ రష్యాలో 

. లెనిన్ 

. గాందీజీ * 

. హిందూ పద్ పొదుషాహి 

3 డాక్టర్ కొట్నిస్ Se 

ఇండియా స్వాతంత్ర్య సమస్య.... 0 

. (పపంచ పరిణామము (జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కుమార్తె 

ఇందిరకు వ్రాసిన లేఖలు) అవటం 4 థి 

భాస్ బోస్ ఆంతర్థాన గాథ ..., a 

* (వతులు లేవు. 
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